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APRESENTAÇÃO

O V Colóquio Latino-Americano de
Biopolítica, o III Colóquio Internacional de
Biopolítica e Educação e o XVII Simpósio
Internacional IHU são promovidos por: Instituto Humanitas Unisinos
– IHU, PPG em Educação, PPG em Filosofia, PPG em Saúde Coletiva
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e PPG em
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os
dois Colóquios e o Simpósio Internacional IHU têm em comum o interesse de pesquisadores em problematizar práticas biopolíticas que
produzem formas particulares de ser sujeito nas sociedades contemporâneas.

As duas primeiras edições dos Colóquios (2008 e 2009)
ocorreram em Santiago do Chile. A terceira edição do Colóquio
de Biopolítica e a primeira edição do Colóquio Internacional de
Biopolítica e Educação ocorreram no ano de 2011, na cidade de
Buenos Aires, na Argentina. Desde então, docentes e pesquisadores
de várias Universidades da América Latina passaram a se reunir durante os eventos, com a finalidade de analisar inscrições para sediar
as edições subsequentes.

Em 2013, em Bogotá, na Colômbia, durante a realização do IV
Colóquio Latinoamericano de Biopolítica e o II Colóquio Internacional
de Biopolítica y Educación, decidiu-se que o Brasil sediaria o evento;
mais especificamente, a responsabilidade da coordenação e execução
do próximo evento, em 2015, ficaria a cargo da Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (São Leopoldo) e da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (Porto Alegre).

A UNISINOS, por meio do Instituto Humanitas Unisinos –
IHU, tem feito história nas discussões sobre temas políticos de relevância para a América Latina. Dentre as muitas discussões já feitas
e as muitas publicações realizadas pelo Instituto, está a temática da
biopolítica e seus desdobramentos sobre a vida humana. Foi em decorrência dessa tradição que se pensou ser pertinente reunir os dois
Colóquios de Biopolítica ao XVII Simpósio Internacional IHU
– 12 –

OBJETIVOS

Geral
Abordar, de forma transdisciplinar, investigações que problematizem saberes e práticas contemporâneas constitutivas de formas de vida e de ser sujeito na Contemporaneidade, tomando a biopolítica como conceito central.

Específicos

• Analisar saberes e “práticas de si” contemporâneas como
formas de educação e de governamento de si e dos outros.
• Debater as “formas de vida” resultantes das novas tecnologias biopolíticas.
• Discutir os efeitos da biopolítica sobre a vida dos indivíduos e das populações.

• Aprofundar as discussões sobre os atuais desdobramentos conceituais da biopolítica, tais como a somatopolítica, a
neuropolítica, a noopolítica, a ecopolítica, a tanatopolítica
e a bioeconomia, entre outros.
• Revisitar os debates sobre a biopolítica na América Latina,
em continuidade aos eventos anteriores.
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• Problematizar a vida humana como temática transdisciplinar e biopolítica.

21 de setembro de 2015 – segunda-feira
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PROGRAMAÇÃO

8h30min – Início do Credenciamento – Anfiteatro Pe. Werner
9h às 12h – Atividades culturais – Anfiteatro Pe. Werner
• Curtas-metragens:
A matadeira (16min.)
Esta não é a sua vida (16min.)
Ilha das Flores (12min.)
Veja bem (9min.)
• Longa-metragem:
11 de setembro (2h08min.)
14h às 16h – Conferências Simultâneas

111977 – Estudos de Biopolítica e Educação no Brasil – Prof.
Dr. Julio Groppa Aquino – Universidade de São Paulo – USP
Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros – IHU
111978 – A racialização do Brasil e a biopolítica – Prof. Dr.
Mozart Linhares da Silva – Universidade de Santa Cruz do Sul
– UNISC
Local: Auditório Maurício Berni
111979 – Estado de direito e a biopolítica – Prof. Dr. Márcio
Alves da Fonseca – Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo – PUC-SP
Local: Auditório Pe. Bruno Hammes
111980 – A “função educador” na perspectiva da biopolítica
e da governamentalidade neoliberal – Prof. Dr. Alexandre
Filordi de Carvalho – Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP
Local: Auditório Central
17h às 18h30min – Comunicações – Apresentações de
trabalhos científicos
19h15min – Abertura oficial – Anfiteatro Pe. Werner
20h às 21h30min – Conferência – Biopolítica, formas de vida
e psicopatologia na atualidade – Prof. Dr. Benilton Bezerra
Junior – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Local: Anfiteatro Pe. Werner
21h30min às 22h – Debate
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8h30min – Recepção – Anfiteatro Pe. Werner
9h às 10h30min – Conferência – A Biopolítica Pós-Colonial no
Império do Capital: Linhas foucaultianas de investigação nos
Estudos Educacionais – Prof. Dr. Michael Peters – University of
Illinois – EUA
Local: Anfiteatro Pe. Werner
10h45min às 12h – Conferência – Recepções da biopolítica
foucaultiana: Agamben e Esposito – Prof. Dr. Edgardo
Castro – Conicet-Universidad Nacional de San Martín –
UNSAM – Argetina
Local: Anfiteatro Pe. Werner
12h às 12h30min – Debate
14h às 16h – Conferências Simultâneas
111982 – Aproximações preliminares ao problema da
Biopolítica: Michel Foucault no Brasil – Profa. Dra. Heliana de
Barros Conde Rodrigues – Universidade do Estado do Rio de
Janeiro – UERJ
Local: Auditório Pe. Bruno Hammes
111989 – Gênero, sexualidade e biopolítica – Profa. Dra.
Dagmar Elisabeth Estermann Meyer – Universidade Federal
do Rio Grande do Sul – UFRGS
Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros – IHU
111984 – Aprendizagem e práticas de governamento: a
necessária ressignificação educacional – Prof. Dr. Carlos
Ernesto Noguera-Ramírez – Universidad Pedagógica Nacional
– UPN – Colômbia
Local: Auditório Maurício Berni
16h30min às 18h30min – Comunicações – Apresentações de
trabalhos científicos
19h – Lançamento do Livro
GLOECKNER, Ricardo Jacobsen; FRANÇA, Leandro Ayres; RIGON,
Bruno Silveira (Org.). Biopolíticas - estudos sobre política,
governamentalidade e violência. Curitiba: IEA Academia, 2015.
Local: Anfiteatro Pe. Werner
20h às 21h30min – Conferência – A política dos saberes – Prof.
Dr. Sandro Chignola – Università di Padova – Itália
Local: Anfiteatro Pe. Werner
21h30min às 22h – Debate

Saberes e Práticas na Constituição dos Sujeitos na Contemporaneidade

22 de setembro de 2015 – terça-feira

PROGRAMAÇÃO
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23 de setembro de 2015 – quarta-feira
24 de setembro de 2015 –
quinta-feira
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PROGRAMAÇÃO
8h30min – Recepção – Anfiteatro Pe. Werner
9h às 10h30min – Conferência – Bioeconomia e capitalismo
cognitivo – Prof. Dr. Andrea Fumagalli – Università di Pavia –
Itália
Local: Anfiteatro Pe. Werner
10h30min às 10h45min – Intervalo
10h45min às 12h – Conferência – Autocontrole e biopolítica:
a gerência do risco na saúde – Prof. Dr. Luis David Castiel –
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ
Local: Anfiteatro Pe. Werner
12h às 12h30min – Debate
14h às 16h – Conferências Simultâneas
111985 – Biopolítica e a gestão escolar da pobreza – Profa.
Dra. Silvia Grinberg – Universidad Nacional San Martín –
UNSAM – Argentina
Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros – IHU
111987 – Inclusão, anormalidade e biopolítica – Profa. Dra.
Vera Maria Portocarrero – Universidade do Estado do Rio de
Janeiro – UERJ
Local: Auditório Pe. Bruno Hammes
111988 – Educação, indivíduo e biopolítica: a crise
do governamento– Profa. Dra. Dora Lília Marín-Díaz –
Universidad Pedagógica Nacional – UPN - Colômbia
Local: Escola de Gestão e Negócios
111983 – (Des)governos: corpo e sexualidade – Profa. Dra.
Maria Rita de Assis César – Universidade Federal do Paraná –
UFPR
Local: Auditório Maurício Berni
16h30min às 20h – Comunicações – Apresentações de
trabalhos científicos
8h30min – Recepção – Anfiteatro Pe. Werner
9h às 10h30min – Conferência – Educação e cuidado de si –
Prof. Dr. Marco Antonio Jiménez García – Universidad Nacional
Autónoma de México – México
Local: Anfiteatro Pe. Werner
10h30min às 10h45min – Intervalo
10h45min às 12h – Conferência – Biopolítica e educação:
novos dispositivos de subjetivação – Prof. Dr. Sílvio Donizetti
de Oliveira Gallo – Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP
Local: Anfiteatro Pe. Werner
12h às 12h30min – Encerramento
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EIXO 1
MOLECULARIZAÇÃO
E OTIMIZAÇÃO DA VIDA
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Sylvio Gadelha1
Pablo Severiano Benevides2
Planejar sua imortalidade significa
passar a vida pensando na morte...
(John Gray – 2014)
O filósofo Peter Pál Pelbart (2013) nos sugere que, em nossa contemporaneidade, a última
expressão daquilo que Nietzsche designou de niilismo é justamente a biopolítica. Esta atestaria
que o primeiro, mesmo travestido, continua vivo e atuante entre nós. O niilismo contemporâneo
teria, por assim dizer, um caráter eminentemente biopolítico. Tudo se passa como se nossa
atualidade padecesse de uma espécie de mal-estar, para não falar de uma enfermidade, que
desvitalizaria parte considerável do tecido social, particularmente daqueles segmentos sociais
formados por indivíduos, grupos e coletividades pobres, marginalizados, excluídos, ou em vias de
sê-lo. Engana-se, todavia, quem pensa que seus efeitos se limitariam apenas a esses estratos
populacionais desfavorecidos, pois também se fariam sentir junto aos ditos incluídos, em maior
ou menor grau, e de diferentes formas. Em que sentido, no entanto, Pelbart concebe esse tipo de
niilismo que nos ronda e nos atinge?
Segundo o filósofo (2013, p. 13), seu principal sintoma remete a um estado de coisas no
qual convivem com crescente pusilanimidade “um alargamento indefinido dos modos de
rebaixamento e monitoramento biopolítico da vida e uma imensa dificuldade em extrair desse
contexto a variabilidade das perspectivas dos modos de existência e de resistência que ele poderia
suscitar”. Esse ensaio partilha desse diagnóstico e pretende trabalhar algumas questões e dilemas
a ele implicados, dividindo-se basicamente em duas partes. Na primeira delas, intitulada
Biopolítica e Biotecnologias: novos agenciamentos, continuidades e rupturas, busca articular A
biopolítica às novas biotecnologias, apontando algumas mudanças mais gerais em racionalidades
e tecnologias de governo, tal como elas se apresentam no contexto das sociedades liberais mais
desenvolvidas. Na segunda parte, por fim, intitulada Biopolítica, Biomedicina, Imortalidade e
Singularidade, ocupa-se em explorar, mesmo que de forma concisa e descritiva, um dos efeitos, ou
sintomas da conjugação entre biopolítica, biotecnologias e governamentalidade neoliberal, (ou
pós-neoliberal), nesse novo milênio, qual seja: o projeto de se retardar o envelhecimento humano
e, no limite, driblar a morte e conquistar a imortalidade através dos avanços na biomedicina. Como
esse projeto, todavia, tem alguns antecedentes, mesmo que envolvendo circunstâncias históricosociais distintas, retrocede-se ao início do século XX para melhor situá-lo e para melhor
acompanhar seus desdobramentos, até os primeiros anos desse novo milênio.
BIOPOLÍTICA E BIOTECNOLOGIAS: NOVOS AGENCIAMENTOS, CONTINUIDADES E RUPTURAS
Qualquer esforço que tenha por intuito empreender uma ontologia histórica de nós
mesmos, tal como sugerida por Michel Foucault, não pode deixar de levar em conta alguns fatores,
dentre os quais poder-se-ia destacar, além dos que foram brevemente apontados há pouco, as
revoluções operadas nos campos das tecnologias da informação, da comunicação (TICs) e das
biotecnologias. Nesse sentido, um dos principais desafios que se colocam ao pesquisador
arqueogenealogista, ou anarqueologista é identificar, descrever, compreender e estimar quais as
diversas implicações das TICs e das novas biotecnologias à biopolítica contemporânea, à arte de
Professor do Departamento de Fundamentos da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação
Brasileira da FACED-UFC, onde coordena o Eixo de Pesquisa Filosofias da Diferença, Tecnocultura e
Educação (FILODITEC-EDUC), vinculado à Linha de Pesquisa Filosofia e Sociologia da Educação (FILOS).
2 Professor do Curso de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFC, onde se vincula
à Linha de Pesquisa Sujeito e Cultura na Sociedade Contemporânea. Pesquisador do Laboratório em
Psicologia, Subjetividade e Sociedade (LAPSUS) e coordenador do diferenSa – grupo foucaultiano.
1
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governar neoliberal e, mais amplamente, ao que Gilles Deleuze (1992) denominou de sociedades
de controle, isso, contudo, sem perder de vista que estas também se caracterizam pelo fato serem
sociedades em que se pode localizar uma forma de vida emergente, para falar com Nikolas Rose
(2013), e sociedades em que ganham corpo e vulto tanto um dispositivo de segurança quanto um
dispositivo do empreendedorismo, o qual remete a um empresariamento generalizado da vida, isto
é, à sua mercadização, mercantilização, ou, ainda, como sugere Jerome Rifkin (2001), à
“comoditização” das relações humanas.
Detenhamo-nos, muito rapidamente, nessa nova forma de vida que, segundo Rose, estaria
emergindo desde mais ou menos a passagem do século XX para o século XXI até os nossos dias:
Em primeiro lugar, ela se expressaria, sobretudo, por toda uma ambiência biotecnológica, na qual
se observaria uma convergência de inúmeras e distintas novas tecnologias (informática,
genômica, farmacogenômica, robótica, inteligência artificial (AI), biônica, bioengenharia,
neurociências, nanotecnologia, biomedicina etc.). Em segundo lugar, essa vida emergente seria
movida por uma nova bioeconomia, na qual se destacam, dentre outros, tanto a presença central
quanto a ação dos grandes laboratórios de fármacos e psicofármacos, conforme destaca Henrique
Carneiro (2011):
A indústria farmacêutica, no seu conjunto, concentra alguns dos maiores
grupos empresariais do planeta. Hiperconcentrada, hiperlucrativa e em
acelerado crescimento nas últimas décadas (faturou 773 bilhões de dólares em
2008). Estreitamente vinculada ao setor de produção de sementes transgênicas
e agrotóxicos, esta indústria fundiu-se com a de alimentos por meio de várias
compras e fusões empresariais. O ramo do tabaco também está imbricado com
o setor alimentar e farmacêutico. A última ameaça global pandêmica da gripe
suína representou um crescimento ainda mais explosivo da indústria
farmacêutica que já era um dos mais expansivos e poderosos.
Como salienta Carneiro (2011), a ação desses grandes laboratórios se revela das mais
relevantes, tendo em vista que, de um lado, eles operam ao nível microfísico, estendendo-se ao
governamento de condutas e à produção de subjetividade, interferindo significativamente,
portanto, nos modos mediante os quais os indivíduos passam a cuidar de si mesmos e a
constituírem para si bioidentidades:
Muito além do simples e indefinível efeito farmacológico objetivo, todo remédio
também é uma representação que se auto-reforça por meio do efeito-placebo
inerente a todo medicamento. O que se vende com o mercado de drogas são
modos de produção da subjetividade. Assim o fazem os usuários que as inserem
em contextos sociais, cerimoniais e até rituais. Também assim o consideram as
agências publicitárias que, ao promoverem álcool, tabaco ou remédios, vendem
estados de espírito, modelos de felicidade da alma, humor em pílulas. Mais do
que venderem, exacerbam, pois, conforme a hipnótica cantilena publicitária, só
há requinte com um cigarro na mão, só há festa com cerveja e decotes
generosos, só há felicidade plena com o sono, a ansiedade e a tristeza geridos
por meio de doses de pílulas ou elixires.
Por outro lado, esses grandes laboratórios também atuam no âmbito macrossocial,
apresentando-se como agentes privilegiados no cenário biopolítico contemporâneo. Sua atuação
se dá, ademais, ainda segundo Carneiro (2011), em estreita sintonia com processos que
reproduzem as desigualdades e processos de exclusão sociais:
A África tem apenas 1% do mercado farmacêutico, embora tenha epidemias
como a da Aids que necessitariam enormemente de medicamentos. Desde o
início do século 21, a África do Sul ameaçou desafiar o regime de patentes que
impedia a venda barata de produtos monopolizados por grandes laboratórios
e [ameaçou] começar a produzir genéricos num laboratório indiano. A patente
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do retroviral stavudine pertence à universidade de Yale (e rende 90%
dos royalties dessa universidade, várias centenas de milhões de dólares), mas
ela a cedeu em exclusividade para o laboratório Squibb (BMS), que após uma
grande disputa ofereceu o medicamento a um preço menor para os africanos,
mas sem quebrar o seu monopólio.
Esse monopólio de patentes como direito de propriedade intelectual
representa uma forma de exclusivismo na circulação do conhecimento e é um
dos pilares da forma atual de funcionamento do comércio internacional que
favorece a acumulação de capital em detrimento dos interesses sociais da
maioria da humanidade.
No estrato histórico-societal em que viceja essa ambiência biotecnológica, Homero de
Lima (2010) identifica a emergência de um novo paradigma científico, isto é, de um modelo
referencial a que ele designa por “pós-humanismo cibernético-informacional de matriz
molecular-digital”. A esse paradigma se associam noções como as de “cibernética”,
“neurociências”, “transhumanismo”, “singularidade”, “imortalidade” e “pós-humano”, para ficar só
em algumas delas, mas também questões e/ou dilemas relacionados à “inovação”, à bioética, à
neuroética, à sustentabilidade e à incômoda e assustadora possibilidade de um retorno de práticas
e políticas eugênicas, todos envolvendo, em maior ou menor medida, possíveis violações do que
seria natureza humana e o desrespeito à dignidade humana. De outra parte, inscrevem-se nesse
paradigma, por exemplo: 1) a ideia de se conceber a vida humana como infinitamente maleável e
passível de molecularização; a manipulação genética; 2) o agenciamento de genomas às novas
tecnologias reprodutivas; 3) o prolongamento cada vez maior da vida e, no limite, a possibilidade
de em breve se exorcizar definitivamente a morte; 4) a fusão entre o artificial e o orgânico, entre
o silício e o carbono, ou, em outros termos, o desmanchamento das fronteiras que até então
distinguiam os primeiros dos segundos; 5) a invenção de novas técnicas biomédicas
(xenotransplantes, engenharia de tecidos, cultivo de células-tronco; dentre outros).
Retomando, agora, aquela complicada e desafiadora empresa de se proceder a uma
ontologia do presente, nela atribuindo especial atenção, como disse antes, às relações transversais
e imanentes entre as diversas novas tecnologias, tais como se encontram mutuamente implicadas
à biopolítica e à governamentalidade que agem em meio às sociedades de controle, talvez seja
necessário considerar que, em decorrência das múltiplas e recíprocas relações de implicação
entre todos os fatores elencados nos parágrafos anteriores, o próprio conceito de biopolítica tenha
de ser redefinido e alargado, apontando, doravante, para uma nova forma de “política vital”, isto
é, para o que Nikolas Rose (2013) chama de “política da própria vida”. Mesmo em se admitindo
que haja continuidades entre a biopolítica praticada nos séculos XVIII-XIX e aquela que se tem
praticado do final do século XX até o presente momento, não há como desconsiderar, contudo,
algumas mudanças e descontinuidades que terminaram por reconfigurar o jogo de forças
biopolítico no cenário do novo milênio. A esse respeito, permitam-nos citar um longo, mas
oportuno e esclarecedor trecho de A política da própria vida, de Nikolas Rose (2013, p. 14-15):
Correndo o risco de simplificação, poder-se-ia dizer que a política de vida dos
séculos XVIII e XIX era uma política da saúde – das taxas de nascimento e de
morte, de doenças e epidemias, do policiamento da água, de saneamento,
gêneros alimentícios, cemitérios e da vitalidade daqueles aglomerados em
cidades e metrópoles. Ao longo da primeira metade do século XX, essa
preocupação com a saúde da população e sua qualidade foi impregnada por
uma compreensão particular da herança de uma constituição biológica e das
consequências da reprodução discriminatória de diferentes subpopulações;
isso pareceu obrigar os políticos de muitos países a tentar administrar a
qualidade da população, muitas vezes coercitivamente e, às vezes,
mortiferamente, em nome do futuro da raça. No entanto, a política de vida de
nosso século parece bem diferente. Não está delimitada nem pelos polos de
doença e saúde, nem focalizada em eliminar patologias para proteger o destino
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da nação. Ao contrário, está preocupada com nossas crescentes capacidades de
controlar, administrar, projetar, remodelar e modular as próprias capacidades
vitais dos seres humanos enquanto criaturas viventes. É, como procuro
demonstrar, uma “política da vida em si mesma”.
Enquanto muitos dos temas dessa política contemporânea da vida são
familiares, outros são novos. Algo dessa novidade reside em mudanças mais
gerais em racionalidades e tecnologias de governo, principalmente nas
transformações no fornecimento de segurança, bem-estar e saúde associados
aos desafios ao Estado social na Europa e na Australásia, e no surgimento de
novas tecnologias governamentais “liberais avançadas”. (...). De modo geral,
estes envolveram uma reorganização dos poderes do Estado, com a devolução
de muitas responsabilidades para a administração da saúde e da reprodução
humanas, que, no decurso do século XX, tinham sido responsabilidade do
aparato formal de governo: devolvê-las a entidades regulatórias quase
autônomas – comissões de bioética, por exemplo; a corporações privadas –
como clínicas privadas de fertilidade e companhias de biotecnologia que
vendem produtos tais como testes genéticos, diretamente aos consumidores; e
a grupos profissionais – tais como associações médicas – regulados “a
distância” por mecanismos poderosos de auditorias, padrões, pontos de
referência e orçamentos.
Nesse misto de cenário e campo de forças, entrechocam-se, de um lado, interesses do
mundo corporativo, principalmente dos conglomerados empresariais que integram laboratórios
farmacêuticos, indústria dos agronegócios e de produtos estéticos, com seus poderosos lobbies.
De outro lado, interesses político-econômicos do Estado e das agências estatais. E de outro lado,
ainda, interesses que tanto podem ser os de agremiações e/ou partidos políticos, quanto os de
movimentos minoritários da sociedade civil, além dos de entidades classistas de profissionais
liberais, com seus respectivos comitês de ética, acompanhamento e avaliação, suas comissões de
vigilância e seus grupos de pressão, todos engajados, em maior ou menor medida, de uma forma
de outra, no intuito de ter a maior influência e poder de decisão possíveis no esboço, na definição
e no efetivo estabelecimento de uma linha que sirva de referência para o que deve ser permitido,
para o que deve ser regulado, e, por fim, para o que deve ser proibido.
Talvez este seja um momento oportuno para, de passagem, nos remetermos a uma
formulação feita por Paulo Arantes (2014, p. 1), a propósito da dificuldade, em nosso presente, de
discernimos a diferença entre “a ebulição participativa dos movimentos sociais e o protagonismo
da sociedade civil exigido pelo grande capital privatizante – quer dizer, entre a nova esquerda e a
nova direita”. Ora, creio que isso importa a todos os que se interessam e se ocupam da (bio)política
e da governamentalidade neoliberal. Como que atualizando, no final do século XX, a gestão
tipicamente liberal do par liberdade-segurança, a fim de melhor conduzir, controlar e modular as
condutas dos indivíduos e coletividades, essa nova arte de governar recorre estrategicamente a
três coisas: em primeiro lugar, ao princípio de equidade (segundo o qual, para o que aqui importa,
cada caso é um caso); em segundo e em terceiro lugar, respectivamente, a uma flexibilização e de
uma terceirização generalizadas, através das quais os próprios indivíduos, as comunidades, os
movimentos, as organizações, as escolas e outros coletivos, em nome da democratização, de maior
liberdade, de maior autonomia, do protagonismo, do empoderamento, do exercício qualificado da
cidadania, da criatividade, da eficácia, da eficiência e, inclusive, de um “direito à diferença”, são
convocados, induzidos e estimulados a participarem ativamente da vida social, encarregando-se
e responsabilizando-se eles próprios, na qualidade de parceiros do Estado, ou das empresas, e
como gestores de si mesmos, da melhoria de suas condições de vida e do desenvolvimento
sustentável das sociedades em que vivem.
Se acrescentarmos, a esse dado, um outro, sagazmente captado por Foucault (2008), isto
é, o de que essa arte de governar também constitui uma espécie de tema-programa, no qual e
desde o qual se dá uma “otimização dos sistemas de diferença”, garantindo assim tanto um
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“espaço livre para processos oscilatórios”, quanto tolerância aos indivíduos e às práticas
minoritárias, vemos que ela perfaz, do mesmo modo, uma sofisticada espécie de programação
ambiental, de perfil neobehaviorista, só que, agora, estabelecendo o condicionamento/governo
das condutas apenas indiretamente, através de ações que incidem mais propriamente sobre as
regras do jogo, isto é, sobre o ambiente, determinando as relações de sociabilidade, de mando e
de obediência, de cuidado de si e de cuidado do outro. Esse é, com efeito, um dado crucial ao
entendimento não só das novas formas de exercício de poder, de controle e das novas tecnologias
de governo das condutas, mas também ao entendimento de como os governados podem vir a
encarnar resistências aos mesmos.
De todo modo, vemos nitidamente como essa tendência ao empoderamento e ao
protagonismo se fazem presentes no novo cenário biopolítico, marcado por aquela ambiência
biotecnológica de que falava há pouco. Para Rose (2013, p. 16-17), ela comparece associada tanto
à auto-responsabilização pela saúde e pela segurança, quanto a um deslocamento em relação
àquilo de que, doravante, devemos nos ocupar cada vez mais em nós mesmos, bem como ao modo
e à escala com que o fazemos:
Essas modificações nas racionalidades e nas tecnologias de governo também
implicaram crescente ênfase sobre a responsabilidade dos indivíduos na
administração dos próprios negócios, na provisão da própria segurança com
um prudente olho no futuro. Em nenhuma parte elas foram mais eloquentes do
que no campo da saúde, onde os pacientes são cada vez mais estimulados a
tornarem-se consumidores ativos e responsáveis de serviços médicos e de
produtos que vão de drogas medicinais a tecnologias de reprodução e testes
genéticos (...). Essa complexa mercadização, autonomização e
responsabilização conferem um caráter particular à política contemporânea da
vida em democracias liberais avançadas.
Além e acima dessas mudanças, talvez, a novidade da biopolítica
contemporânea surge da percepção que experimentamos uma “mudança de
cadência”, um crescimento qualitativo em nossas capacidades de manipular
nossa vitalidade, nosso desenvolvimento, nosso metabolismo, nossos órgãos e
nossos cérebros. Essa mudança de cadência envolve uma alteração em escala.
O conhecimento biomédico e as técnicas que se estão desenvolvendo
atualmente têm muitas diferenças, mas deveras têm algo em comum.
Atualmente, no nível molecular é que a vida humana é compreendida, no nível
molecular é que seus processos podem ser anatomizados, e no nível molecular
é que a vida agora pode ser manipulada. Nesse nível, parece, nada existe de
místico ou de incompreensível acerca de nossa vitalidade – quaisquer coisas e
todas as coisas parecem, em princípio, ser inteligíveis e, consequentemente,
abertas a intervenções calculadas a serviço de nossos desejos acerca dos tipos
de pessoas que nós mesmos e nossos filhos queremos ser. Portanto, até mesmo
as contestações que estão surgindo em torno de cada uma dessas questões,
desde as células-tronco às drogas leves, são modeladas parcialmente, pelas
oportunidades e ameaças que tal visão molecular da vida parece ensejar. Visto
que os seres humanos chegam a experimentar a si mesmos de novas maneiras
como criaturas biológicas, como si-mesmos biológicos, sua existência vital
torna-se foco de governo, alvo de novas formas de autoridade e de expertise,
um campo altamente catéxico para o conhecimento, um território em expansão
para a exploração bioeconômica, um princípio organizador de ética e uma
aposta em uma política de vida molecular.
BIOPOLÍTICA, BIOMEDICINA, IMORTALIDADE E SINGULARIDADE
Leonid Krasin (1870-1926) foi um personagem curioso. Além de engenheiro, ex-terrorista
anticizarista, especialista em explosivos, contrabandista de armas, falsário, operador de lavagem
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de dinheiro, principal financista bolchevique, após a revolução russa tornou-se Comissário do
Povo Soviético para o Comércio Exterior. Coube justamente a ele a responsabilidade de constituir
uma equipe funerária que teria a honrosa tarefa de congelar o corpo recém- embalsamado de
Lenin, na esperança de que um dia, ainda que num futuro incerto, este pudesse vir a ser
ressuscitado, desde que finalmente se contasse com tecnologias que o permitissem. A equipe foi
formada, batizada com o extravagante nome de “Comissão de Imortalização” e, de fato, efetuou o
referido procedimento criogênico, dispondo, inclusive, para tanto, de um refrigerador alemão,
exemplo da tecnologia de ponta da época. No fim das contas, porém, essa audaciosa e desmedida
empresa não foi bem sucedida, frustrando assim as expectativas não só de Krasin, mas também
de Anatóli Lunatchárski (1875 – 1933), do artista suprematista Kazimir Malevitch (1879 – 1935),
do arquiteto construtivista A. V. Shchusev (1873 – 1949) e do líder supremo Stalin, todos
entusiastas do projeto criogênico e engajados na construção do mausoléu de Lenin.
Esse pitoresco caso serve de pretexto para assinalar a existência, na Rússia daquela época,
de um curioso credo, o qual, estranhamente, conjugando elementos de natureza científica e
elementos místicos e religiosos, angariou simpatias e adeptos fervorosos os mais diversos, desde
místicos até renomados cientistas, intelectuais, escritores, jornalistas e artistas. O episódio do
congelamento do corpo de Lenin dá a ver a crença de que a ciência poderia proporcionar a
imortalidade física, crença esta perfeitamente sintonizada à fé ortodoxa russa na ressureição
física. Leonid Krasin, Lunatchárski e o eminente neurologista Vladimir Bechterev (1857 – 1927),
por exemplo, vinculavam-se a um movimento conhecido como “A Construção de Deus”, o qual,
perfazendo um culto de mistérios, porém de índole secular, pregava que o ocultismo e a ciência
poderiam muito bem caminhar de mãos dadas. Como afirma John Gray (2014, p. 132), em seu
fascinante livro, A busca pela imortalidade: a obsessão humana em ludibriar a morte, os
“construtores de Deus” acreditavam que “um verdadeiro revolucionário deveria ter como
propósito deificar a humanidade, empreitada que envolvia a abolição da morte”. 3 Vale a pena
seguir as palavras com as quais escritor Máximo Gorki (Apud Gray, 2024, p. 133) expressa essa
tão esperada deificação, associando-a a uma aniquilação da matéria, fenômeno que deveria teria
lugar em algum momento incerto do futuro:
Pessoalmente, prefiro imaginar o Homem como uma máquina que transmuta,
dentro de si, a assim chamada “matéria morta” em energia e vontade psíquicas,
em algum futuro longínquo, e transforma o mundo inteiro em um mundo
inteiramente psíquico. (...) Nesse tempo, nada existirá exceto o pensamento.
Tudo desaparecerá, sendo transmutado em pensamento puro, que só ele
existirá, encarnando todo o espírito da humanidade. Em alguma época futura,
toda a matéria absorvida pelo Homem será transmutada por ele e por seu
cérebro em uma única energia – uma energia psíquica. Essa energia descobrirá
a harmonia que existe nela mesma e mergulhará na autocontemplação – uma
meditação sobre todas as infinitas possibilidades de criação nela encerradas.
Sigamos adiante e observemos que o projeto criogênico, com o passar das décadas, perdeu
força, só retornando à baila na década de 1960, particularmente com o advento de dois livros que
buscavam reativá-lo, a saber, The prospect of immortality (A Perspectiva de imortalidade), de
Robert Ettinger, e The imortalist: an approach to the engineering of man’s divinity (O Imortalista:
uma abordagem da engenharia da divindade do homem), de Allan Harrington, publicados,
respectivamente, em 1964 e 1969. Comparando aquele primeiro projeto criogênico com esses
dois últimos, três observações talvez sejam pertinentes: a primeira, é que embora já não houvesse
mais lugar para que se acalentasse a esperança quanto à existência de vida após a morte, nem por
isso se abandonou nos últimos a ambição de se derrotar esta última, para o que se continuou
Ainda segundo Gray, dentre os personagens relacionados em maior ou menor medida ao movimento, e
dentre seus adeptos e/ou simpatizantes, além dos já citados, encontramos nomes como H. G. Wells (1866 –
1946), Máximo Gorki (1868 – 1936), Ernst Mach (1838 – 1936), Ernst Haeckel (1834 – 1919), Rudolf Steiner
(1861 – 1925), madame Blavátski (1831 – 1891), G. I. Gurdjieff (1866 – 1949), Trofim Lysenko (1898 –
1976), Konstantin Tsiolkovski (1837 – 1935) e Piotr Uspenski (1878 – 1947).
3
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contando com o importante auxílio da ciência; a segunda observação, por sua vez, alude à ideia de
que, após um congelamento bem sucedido, e o consequente ressucitamento, abria-se a
possibilidade de um remodelamento da vida humana, a qual compreendia tanto a correção e/ou
cura de suas imperfeições-doenças, quanto a maximização e o aperfeiçoamento de suas
habilidades e destrezas. É nesse sentido que devemos tomar as palavras de Ettinger (Apud Gray,
2014, p. 190):
“A diferença-chave estará nas pessoas: nós remodelaremos, mais perto do
desejo do coração, não apenas o mundo, mas a nós mesmos (...). Você e eu, os
congelados, os ressuscitados, seremos não apenas revividos e curados, mas
aumentados e melhorados, tornados aptos para trabalhar, brincar e talvez
lutar, em grande escala e em grande estilo.”
A terceira observação, por fim, diz respeito ao fato de que aquela ideia de deificação da
humanidade passar a assumir um caráter cada vez mais emergencial, lutando contra o tempo e
num permanente embate contra os processos responsáveis pela degeneração humana; tal é o que
se depreende da seguinte passagem de Harrington (Apud Gray, 2014, p. 190-191):
Nossa sobrevivência, sem o Deus que uma vez conhecemos, reduz-se agora a
uma corrida contra o tempo (...). A salvação por quaisquer meios e com rapidez.
Tornou-se a paixão central que nos motiva, necessidade que rapidamente se
torna demanda imperiosa, a ser resgatada do nada (...). Chegou o tempo de os
homens se transformarem em deuses ou perecerem (...). Somente dominando
os processos que nos forçam a ficar velhos seremos capazes de nos isentar da
morte, do grupo dos animais, e assumir a condição de deuses, nossa legítima
herança.
Mas, então, como se buscou combater com celeridade os efeitos da degeneração física? A
partir da década de 1970, tem-se uma série, no campo da informática, que se estende da invenção
do computador pessoal (PC), à arpanet e à internet, passando por um crescimento exponencial da
capacidade de armazenamento de dados e de processamento de informações (evolução que
corresponde à miniaturização de circuitos integrados de transístores). Por outro lado, também a
partir daquela mesma década, tem-se uma outra série, agora no campo da biologia, que corre, pelo
menos de início, mais ou menos em paralelo à primeira, que tem início com a possibilidade, aberta
por Paul Berg, de se ligar distintas cadeias de DNA; que prossegue com o domínio das operações
referentes às enzimas de restrição, fruto dos esforços de cientistas como Werner Arber, Daniel
Nathans e de Hamilton O. Smith; e que dá um passo adiante com a primeira tentativa bem sucedida
de sequenciamento de um gene humano, realizada por Francis Collins e Lap-Chee Tsui. Aos
poucos, com o desenvolvimento de ambas as séries, vão se dando as condições de possibilidade
para que houvesse uma significativa convergência tecnológica entre informática e biologia, além
de outras sinergias envolvendo campos científicos correlatos, dando ensejo, portanto, a uma
verdadeira revolução biotecnológica, culminando, dentre outras coisas, com o projeto genoma,
com o desenvolvimento da engenharia genética e dos transgênicos, com o desenvolvimento da
nanotecnologia e das neurociências, com a emergência e a integração de novas especializações
biomédicas e, por fim, em decorrência, com aplicações de todas essas novas tecnologias à
sociedade, particularmente nos campos da saúde, da estética e dos agronegócios. É justamente em
meio a essa ambiência e em meio a uma bioeconomia extremamente dinâmica e pungente, que irá
emergir um terceiro projeto biotecnológico almejando a conquista da imortalidade.
A Revista ISTO É, em sua edição 2207, de 24 de fevereiro de 2012, na seção “Medicina &
Bem-Estar”, faz uma reportagem especial com o título “A era dos homens imortais”, cuja chamada
vem nas seguintes palavras: “Recursos como próteses para substituir neurônios, máquinas que
constroem DNA, coração e até um outro cérebro permitirão que a próxima geração viva pelo
menos até os 150 anos - e as sucessoras, ainda muito mais.” O texto da reportagem, por sua vez,
de autoria de Monique Oliveira (2012), começa dizendo o seguinte:
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O ano será 2045. Ele marcará o início de uma era em que a medicina poderá
oferecer à humanidade a possibilidade de viver por um tempo jamais visto na
história. Órgãos que não estejam funcionando poderão ser trocados por outros,
melhores, criados especialmente para nós. Partes do coração, do pulmão e até
o cérebro poderão ser substituídos. Minúsculos circuitos de computador serão
implantados no corpo para controlar reações químicas que ocorrem no interior
das células. Estaremos a poucos passos da imortalidade.
O tom do texto, oscilando entre o fascínio, a incredulidade, o regozijo e o triunfalismo,
muito provavelmente é o mesmo encontrado em uma infinidade de matérias semelhantes, que
exploram o assunto de forma espetacularizada nos meios de comunicação de massa, sejam eles
impressos, ou digitais. Ao mesmo tempo, ele também é testemunho da entrada em cena de uma
nova discursividade sobre o que constitui a nossa verdade, sobre como podemos e devemos nos
ocupar de nós mesmos, sobretudo, de nosso corpo, além de dar a ver a ação de novas tecnologias
de si, isto é, de governamento do “Eu” e da própria conduta, tecnologias estas que se definem no
entrecruzamento e articulação de valores, princípios, saberes e práticas oriundos, em primeiro
lugar, do mundo corporativo; em segundo, do mundo esportivo, e; em terceiro, do mundo
científico, em particular, da biomedicina. Atravessando todos esses campos, no entanto, pode-se
identificar sem dificuldade a inserção estratégica do imperativo da maximização da performance,
não só pessoal, mas também familiar, grupal e/ou organizacional, maximização esta elevada
praticamente à categoria de culto. Nessa nova matriz de governo e governamento das condutas, o
cuidado de si já não obedece tão somente às injunções disciplinares e normalizadoras de caráter
médico-psi, tal como se apresentavam na segunda metade do século XIX e em boa parte do século
XX. Com efeito, desde o final do século passado o cuidado de si tendeu a ser também orientado de
acordo com as prescrições do campo do management e da autoajuda, de modo que as assim
chamadas questões existenciais foram gradativa e sutilmente convertidas em questões
empresariais, ou seja, em questões a serem enfrentadas com saberes e técnicas concernentes à
administração e à gestão empresarial.
Por outro lado, a referida reportagem também se encarrega de apresentar ao grande
público os espíritos empreendedores, os inovadores e também portadores das boas notícias e das
novas possibilidades abertas, tanto para agora, quanto para breve, aos interessados em retardar
ao máximo o seu envelhecimento, ou mesmo aos que sonham em escapar ao que até bem pouco
tempo se considerava uma inexorável fatalidade, a morte. Meio “magos”, meio cientistas, eles são,
por exemplo, George Church professor de Harvard; Aubrey de Grey, gerontologista e biomédico
especializado em antienvelhecimento; e Raymond (“Ray”) Kurzweil, cientista, engenheiro,
inventor, escritor, empresário e futurólogo, além de professor do Massachusetts Institute of
Technology (Instituto de Tecnologia de Massachussets - MIT), e co-fundador, juntamente com
Peter Diamandis, da futurista e elitista Universidade da Singularidade, encravada no Vale do Silício.
Esta, segundo Carol Cadwalladr (2012, s/p.), é uma instituição “altamente conectada em rede,
alimentada por um coquetel de filantrocapitalismo e dotada de uma consciência quase mística de
seu próprio destino”. Mas voltando aos protagonistas dessa odisseia, limitar-me-ei a fazer
algumas considerações sobre Kurzweil, na medida em que talvez ele seja a figura que não só
melhor concentre em seus livros uma série de tendências transversais e correlatas, implicadas às
novas convergências tecnológicas, mas também aquele que levou mais longe a formulação de um
novo programa, paradigma e/ou filosofia da imortalização tecnológica, a qual, tomando de
empréstimo um termo cunhado por escritor de ficção científica, Vernor Vinge, ele batizou de
Singularidade.
No livro The singularty is near: when humans transcend biology (A singularidade está
próxima: quando os seres humanos transcendem a biologia), publicado em 2005, e ainda sem
tradução para o português, Kurzweil sugere estar em curdo uma surpreendente elevação da
capacidade de conhecimento dos seres humanos, a qual deverá transformar radicalmente a nós
mesmos e o mundo com o qual estamos familiarizados. Esse processo tornou-se possível devido
ao crescimento exponencial da capacidade de armazenamento e processamento de informações
dos computadores; tal aceleração tecnológica, por outro lado, terminará por fazer com que as
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máquinas inteligentes muito em breve superem as capacidades cognitivas humanas, ensejando
uma aguda e abrupta descontinuidade no curso do progresso evolucionário, ruptura esta marcada
por uma hiperaceleração da ciência, acontecimento que constitui propriamente o advento da
singularidade de que fala Kurzweil. Enquanto o processo não chega a esse ponto de inflexão, o que
se pode fazer é ater-se ao domínio biológico, investindo o corpo orgânico de uma série de
cuidados, que envolvem desde dietas cuidadosamente planejadas, até exercícios físicos regulares,
passando por suplementações vitamínicas e acompanhamento médico preventivo. Com tais
iniciativas, supõe-se ser possível, provisoriamente, retardar o envelhecimento. O problema, no
entanto, é que isso não pode ser feito indefinidamente, pois nossa biologia tem limites que lhe são
inerentes, o que cedo ou tarde terminará por impor a tarefa de uma remodelação desse corpo
orgânico, de modo a corrigir suas imperfeições, curar seus processos mórbidos e maximizar suas
potências. O autor esclarece em que direção deve seguir esse processo, e ela passa
inevitavelmente pela reengenharia de todos os órgãos e sistemas do corpo e do cérebro; além
disso, com o recurso à nanotecnologia, nanorobôs deverão operar molecularmente em nossos
organismos, revertendo o envelhecimento e melhorando nossas capacidades cerebrais. Daí,
logicamente, para a fusão entre a inteligência humana e a artificial, trata-se apenas de um passo,
ao cabo do qual nossa porção artificial passará a ser cada vez mais preponderante, enquanto que
nós tenderemos a uma desmaterialização, como bem observa Grey (2013, p. 196):
Ao terem deixado de ser organismos biológicos, os seres humanos não
possuirão as vulnerabilidades das formas naturais de vida. Eles adquirirão
“corpos”, mas estes serão entidades virtuais, ou foglets – aglomerações de
nanorobôs que podem mudar de forma à vontade – e “esses corpos feitos pela
nanoengenharia serão bem mais capazes e duráveis do que os corpos
biológicos humanos”. Esse híbrido máquina-ser-humano viverá a maior parte
de sua vida fora ou além do mundo material.
Sobre esses diversos projetos imortalistas, algumas considerações finais merecem ser
feitas. Em primeiro lugar, quanto a Kurzweil, apesar de profundamente ancorado numa
racionalidade tecnológica, seu projeto possui claramente uma dimensão escatológica que ressoa
significativamente com aquela deificação da humanidade característica dos “construtores de
Deus”. Seria interessante comparar, a título de exemplo, as seguintes palavras de Kurzweil (Apud
Grey, 2013, p. 197) àquelas de Máximo Gorki, que citei minutos atrás:
A lei dos retornos acelerados continuará até que a inteligência não biológica
chegue perto de “saturar” a matéria e a energia em nosso setor do universo com
nossa inteligência humano-mecânica (...). Em última instância, todo o universo
se tornará saturado com nossa inteligência. Esse é o destino do universo.
A segunda e a terceira observações, muito perspicazes e oportunas, são de
responsabilidade de John Grey, a primeira delas dizendo respeito a um paradoxo que o paradigma
da singularidade de Kurzweil encerra. O caso é que a imortalidade buscada na e pela singularidade
implica em uma extinção dos indivíduos humanos. Com efeito, se nossas consciências são
enviadas ao virtual, ou seja, a uma espécie de nuvem de informação, nuvem esta que abarca e
engole todo o cosmos, o que resta efetivamente dos indivíduos humanos? Nas palavras de Grey
(2013, p. 200):
O imortalismo é um programa de extinção humana, um ato de desaparecer mais
completo do que qualquer outro que pareça provável no curso natural dos
eventos. Os seres humanos certamente vão desaparecer; mas a extinção não
significa nada além ao caos Imortal de onde vieram. No cenário imortalista, os
seres humanos engendram sua própria extinção: ao intervir no processo
evolutivo para criar uma nova espécie, o animal que ansiava viver para sempre
colocou fim à sua própria existência.
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A terceira observação, por sua vez, aplica-se a todos os tipos de imortalismos a que me
referi nesta exposição; meio que suspendendo boa parte foi descrito até aqui, indaga sobre qual
seria a real motivação do imortalismo e da singularidade. Seria de fato o intuito de derrotar a
morte e exorcizar a finitude humana? Grey tem lá suas dúvidas e arrisca-se a dizer que, na
verdade, a motivação profunda desses projetos reside mais propriamente, na tentativa de escapar
à contingência e ao mistério. O que inquietaria os entusiastas dos projetos imortalistas, segundo
o autor (2013, p. 200) seria, de um lado, o acaso, o imprevisível, e, de outro, a desmedida e a
desordem que parecem imanentes ao cosmos, à vida, à existência humana:
A busca da imortalidade através da ciência é apenas incidentalmente um
projeto que se propõe a derrotar a morte. No fundo, é uma tentativa de escapar
à contingência e ao mistério. Contingência significa que os seres humanos serão
sempre sujeitos ao destino e ao acaso; mistério significa que sempre estarão
rodeados pelo incognoscível. Para muitos, esse estado de coisas é intolerável,
mesmo impensável. Ao valer-se do conhecimento que avança, insistem eles, o
animal humano pode transcender a condição humana.
Tais palavras parecem afinar-se perfeitamente ao que pensa o físico Marcelo Gleiser
(2014, p. 328) sobre a ciência, quando afirma que esta reflete “a inquietude humana, nossa
necessidade de ter algum controle sobre o tempo, sobre o misto de veneração e temor que
sentimos quando confrontamos a imensidão do cosmos”. Por fim, elas me remetem a Nietzsche e
me levam a perguntar se alguém que tem pela vida um amor fati, que não se move pela
necessidade de consumir modos de vida estereotipados secretados pelo sistema, e que não se
satisfaz com suas promessas vãs de paraísos artificiais, em suma, me levam a indagar se tal
indivíduo ansiaria pela imortalidade, ou necessitaria dela.
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André Brayner de Farias
UCS e PUCRS
RESUMO: O trabalho propõe um diálogo conceitual que pretende articular a biopolítica de Michel
Foucault e a pós-história de Vilém Flusser. Explora-se a ideia de que a biopolítica é um fenômeno
pós-histórico. O ponto em comum é o salto epistemológico da medicina, ou seja, a medicina
tornada saber científico. Para a análise, elege-se alguns escritos foucaultianos sobre a história
social da medicina e alguns ensaios de Flusser sobre a pós-história e também acerca de sua teoria
comunicológica. Embora sejam os procedimentos dos autores em questão distintos e até
incomparáveis, a aproximação parece relevante e reveladora quando analisamos as
conseqüências da biopolítica e da pós-história no que diz respeito à objetificação da vida.
PALAVRAS-CHAVE: Biopolítica; pós-história; objetificação da vida.
ABSTRACT: The present paper proposes a conceptual dialogue which articulates the concepts of
biopolitics of Michel Foucault and post-history of Vilém Flusser. It explores the idea that
biopolitics is a post-historical phenomenon. The common thread is the epistemological leap of
medicine, it means, medicine made scientific knowledge. For the analysis, we elected some of
Foucault's essays about the social history of medicine and some of Flusser's essays on post-history
and also, about his theory of communication. Although the procedures of these authors on the
subject are distinct and even incomparable, the approach seems relevant and revealing when we
analyze the consequences of biopolitics and post-history with regard to the objectification of life.
KEYWORDS: Biopolitcs; post-history; objetification of life
INTRODUÇÃO
A medicina é o maior escândalo da atualidade. Mas é também um dos pontos de
partida para a reformulação da ciência atualmente em crise.
(Vilém Flusser, Pós história)
Quem teve contato com os escritos de Michel Foucault sabe avaliar a amplitude de
interesses que constituíram seus objetos de estudo, e certamente conhece o lugar privilegiado que
entre esses ocupa a medicina, sobretudo quando entra em cena o conceito de biopolítica. Se saber
sempre foi sinônimo de poder, muito antes de Bacon, é ao redor do saber médico que gravita, da
maneira talvez mais inequívoca, o poder sobre a vida. É verdade que há uma gama de saberes que
na mesma época, segundo Foucault, estavam dando seus saltos epistemológicos também, e
compondo esse complexo de saber-poder sobre a vida, mas a medicina, por ser aquele que mais
explicitamente intervém no nível do corpo, podendo penetrá-lo mecanicamente para corrigir seus
defeitos, aparenta ser o campo científico mais estratégico da biopolítica. E isso desde que ocorre
a virada epistemológica da medicina, segundo Foucault em meados do século XVIII, mas
principalmente se considerarmos as formas da governamentalidade biopolítica típicas do século
XX. É o nosso tempo que tem realizado as condições mais explícitas do poder sobre a vida. Mas
talvez ainda demore bastante para que possamos mensurar adequadamente a potência
reveladora dessa categoria foucaultiana, porque faz parte do projeto biopolítico a formatação de
uma mentalidade (ideologia?) que neutraliza o aspecto negativo do controle e do poder nas
formas brandas do cuidado e de todas as vantagens tecnológicas que aparelham as especialidades
médicas e farmacológicas, ao ponto de restar fora de questão, como coisa exotérica, por exemplo,
a questão fundamental sobre o caráter mercadológico das patologias, questão que certamente não
interessa aos fabricantes de medicamentos e nem aos médicos convencidos de que a saúde é uma
questão estritamente científica e, portanto, a ser tratada objetivamente. (E obviamente que faz
parte dessa objetividade científica a intervenção farmacológica).
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Algo semelhante podemos dizer de Vilém Flusser. Se tomarmos como exemplo apenas o
livro Pós-história – vinte instantâneos e um modo de usar, teremos uma boa noção da amplitude
dos interesses de Flusser: o chão que pisamos, o céu que nos encobre, o programa, o trabalho, o
saber, a saúde, a comunicação, o ritmo, a morada, o encolhimento, a roupa, as imagens, o jogo, o
divertimento, a espera, o receio, a embriaguez, a escola, o relacionamento, e por aí vai. No caso de
Flusser, a amplitude configura o próprio conceito de pós-história, que significa uma época, uma
atmosfera existencial, e nesse sentido, também fica prejudicado o alcance da potência reveladora
do conceito flusseriano de pós-história, porque também aqui trata-se de uma mentalidade em
mutação, de um clima existencial suficientemente impregnante para se fazer desapercebido. Uma
espécie de camaleonismo quer impedir a tomada de consciência do problema, porque aderimos
com muita facilidade ao contexto biopolítico e pós-histórico, (aliás, essa tendência camaleônica
deve ser o coeficiente darwiniano de nossa perpetuação, deve ser o que explica nossa capacidade
de sobrevivência).
Aderimos, por exemplo, na forma de todas as vantagens sociais da disciplina, no
reconhecimento fácil de sua positividade, que dificulta ainda mais o já difícil reconhecimento de
sua negatividade; aderimos nas formas do engajamento político moderno, das pautas mais
conservadoras às mais progressistas, porque a biopolítica não respeita a diferença entre direita e
esquerda, ela é mais fundamental que essa divisão; aderimos na forma da economia, da educação,
da saúde, da sexualidade, da conjugalidade, dos discursos que praticamos em todas essas
instâncias, todos remetendo, no fim das contas a uma grande economia da vida, à ordem que faz
da vida o combustível elementar do poder.
Essa aderência é também pós-histórica: vamos lembrar apenas o padrão de nossa atual
comunicação dominada pela tecnoimagem, essa categoria flusseriana fundamental; vamos
mensurar o “valor político” dos atuais aparelhos de comunicação, dos monitores de todos os
tamanhos, ao acesso de todos para que todos possam ser acessados; tentemos chegar a uma vaga
ideia do lugar que ocupa o programa, essa outra chave de Flusser, na rede social de todas as
espécies, para dentro e para fora dos aparelhos (mas o conceito de programa não respeita a
diferença entre dentro e fora do aparelho, pois implica que estamos todos dentro de um imenso
aparelho). Essas aproximações devem dar uma ideia da dificuldade de tomar a biopolítica e a póshistória como objetos de análise: o modo como objetivamos já é biopolítico e pós-histórico.
Se a biopolítica é a dinâmica do poder sobre a vida, através dos mais variados mecanismos
de controle da população, e se a pós-história quer indicar uma situação existencial onde o projeto
histórico da liberdade parece cada vez mais alienado face aos modelos programados da vida, não
estariam Foucault e Flusser diante de uma mesma constatação? O foco da questão não é o mesmo,
muito menos o procedimento filosófico, mas há, sem dúvida, muita convergência e um certo deviresquerda que põe esses autores em uma mesma frente de batalha para a articulação de uma
cultura conceitual necessária para o tempo que já veio e para o que ainda virá, uma cultura que
precisa ser, portanto, duradoura.
O ponto a ser explorado no diálogo conceitual é a vida tornada objeto e a medicina como o
dispositivo científico paradigmático dessa objetificação. Talvez os leitores de Flusser e Foucault
digam que não estou dizendo grande coisa, que o ponto explorado é por demais evidente para ser
colocado como a grande questão. Mas aqui não existe nenhuma pretensão de levantar uma
“grande questão”, apenas de escolher um ponto estratégico para desdobrar questões úteis que
irão surgir da articulação conceitual que pretendo fazer: a pós-história na biopolítica, a biopolítica
na pós-história. No fundo, o ponto (objetificação da vida) é apenas o pretexto para o contraponto
comum a Flusser e Foucault: a recuperação do sentido ou do caminho para o projeto da liberdade.
BIOPOLÍTICA, A VIDA NO FOCO DO PODER
Articular o conceito de biopolítica não é uma tarefa fácil, não só pelo problema da
aderência que falamos antes, mas também pela multiplicidade de seus processos. É preciso um
esforço multidisciplinar disposto a transcender o território disciplinar. Em todo caso,
encontramos bem definida em Foucault a ideia segundo a qual ocorre uma mudança na lógica de
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operação do poder político: o poder de fazer morrer cede espaço para o poder de deixar viver1. O
deixar viver no lugar do fazer morrer constituiria o aspecto essencial de uma grande mudança de
paradigma que pouco a pouco, e através de processos aparentemente desconectados, revela de
um lado a inadequação do poder concentrado na figura do soberano e, de outro lado, a emergência
de um processo disseminante que reconhece na dimensão biológica da vida, na força produtiva
que daí emana, o elemento primordial de uma nova estrutura de poder. A nova estrutura, chamada
de biopoder, teria dois momentos em seu desenvolvimento, um primeiro centrado no corpo
individual, um segundo centrado na população.
Concretamente esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século XVII, em
duas formas principais; que não são antitéticas e constituem, ao contrário, dois
pólos de desenvolvimento interligados por todo um feixe intermediário de
relações. Um dos pólos, o primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no
corpo como máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na
extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na
sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos – tudo isso
assegurado por procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas:
anátomo-política do corpo humano. O segundo, que se formou um pouco mais
tarde, por volta da metade do século XVIII, centrou-se no corpo espécie, no corpo
transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos:
a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da
vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar; tais
processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles
reguladores: uma bio-política da população. As disciplinas do corpo e as
regulações da população constituem os dois pólos em torno dos quais se
desenvolveu a organização do poder sobre a vida. (FOUCAULT, 2009a. p. 151152)
Na descrição foucaultiana a disciplina articula a primeira fase dessa virada, e os processos
propriamente biopolíticos (populacionais) surgem depois, como uma consequência de maior
envergadura. Mas é importante frisar a complementaridade dos processos, individuante e
especificante: a disciplina segue constituindo uma espécie de fisiologia básica sem a qual a
biopolítica não pode funcionar. O controle da população supõe o indivíduo disciplinado, que, por
sua vez, exige uma variação razoável de processos organizados e integrados. Tais processos são
localizáveis ao nível das instituições, sendo a escola, o hospital e a prisão três importantes
protótipos institucionais, que, cada um a sua maneira, realizam o trabalho de disciplinar o corpo
individual.
A disciplina, por sua conta, tem dois objetivos precisos: aumentar ao máximo a potência
produtiva do corpo e reduzir ao mínimo sua capacidade de resistência, ou seja, tornar o corpo útil
e dócil – nem só uma coisa, nem só outra, o indivíduo disciplinado é tanto mais útil quanto mais
dócil ou tanto mais dócil quanto mais útil. É evidente que a emergência da biopolítica reponde à
demanda do industrialismo capitalista do século XIX:
Este bio-poder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao
desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da inserção
controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento
dos fenômenos de população aos processos econômicos. Mas, o capitalismo
exigiu mais do que isso; foi-lhe necessário o crescimento tanto de seu reforço
quanto de sua utilizabilidade e sua docilidade; foram-lhes necessários métodos
de poder capazes de majorar as forças, as aptidões, a vida em geral, sem por
isso torná-las mais difíceis de sujeitar. (FOUCAULT, 2009a. p. 153)

Cf. o capítulo V de História da sexualidade – a vontade de saber, intitulado Direito de morte e poder sobre
a vida. (Referências completas ao final).
1
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Inserindo categorias flusserianas, o que começa a ocorrer é uma programação da vida em
geral para viabilizar o funcionamento econômico da sociedade. A disciplina nada mais é do que
um programa que opera no interior de aparelhos institucionais, programa variável conforme o
aparelho, perfeitamente adaptável à demanda própria da instituição. O indivíduo disciplinado é
um funcionário eficaz e obediente, programado para operar segundo a lógica do aparelho
institucional que o produziu e segundo a lógica do aparelho a que serve. A disciplina inaugura a
nova economia do poder que evidentemente corresponde às demandas do capitalismo de feição
industrial. Um modelo de poder baseado no direito de matar é pré-capitalista e pré-moderno, é
medieval e pesado demais, espesso e ostensivo demais, para fazer frente às novas exigências e,
sobretudo, à flexibilidade da economia capitalista: é preciso disseminar o poder a tal ponto que
ele prescinda de uma origem, de um fundamento pessoal, natural ou sebrenatural, o rei ou o
divino. É preciso disseminar o poder a ponto de torná-lo impessoal. Isso faz Foucault dar tanta
importância ao papel da técnica disciplinar, da sua habilidade para produzir corpos úteis e dóceis.
Para prescindir do comando externo, já que os reis foram degolados, o poder encontra seu novo
lugar no corpo disciplinado.
A terceira parte de Vigiar e punir é dedicada ao exame minucioso da disciplina: dos corpos
dóceis – suas distribuições, suas atividades, suas gêneses, suas forças; passando pelos recursos do
bom adestramento – a vigilância, a sanção normalizadora, o exame; para chegar finalmente ao
panoptismo, essa máquina de ver sem ser visto, a arquitetônica penitenciária de Jeremy Benthan,
protótipo da sociedade tecnoimagética, a sociedade de vigilância e controle. (Aliás, o panóptico de
Benthan parece que já anuncia o futuro pós-histórico que logo virá, e que vai iniciar, segundo
Flusser, com a invenção da fotografia2 e seguir caminho rumo à proliferação dos monitores de
todo tipo, a produzirem e enviarem imagens, de todo lugar para todo lugar, a reinventarem a
noção de lugar através de correntes eletromagnéticas). O objetivo da disciplina é implantar no
corpo o olho do panóptico, de maneira a tornar prescindível o panóptico transcendente. O poder
descobre sua fonte inesgotável de energia no nível do corpo, e para explorar essa fonte, extrair
dela o máximo de riqueza possível, ele dispõe desse ferramental que é a disciplina:
Não é a primeira vez, certamente, que o corpo é objeto de investimentos tão
imperiosos e urgentes; em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior
de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou
obrigações. Muitas coisas entretanto são novas nessas técnicas. A escala, em
primeiro lugar, do controle: não se trata de cuidar do corpo, em massa, grosso
modo, como se fosse uma unidade indissociável, mas de trabalhá-lo
detalhadamente; de exercer sobre ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao
nível mesmo da mecânica – movimentos, gestos, atitude, rapidez: poder
infinitesimal sobre o corpo ativo. O objeto, em seguida, do controle: não, ou não
mais, os elementos significativos do comportamento ou a linguagem do corpo,
mas a economia, a eficácia dos movimentos, sua organização interna; a coação
se faz mais sobre as forças que sobre os sinais; a única cerimônia que realmente
importa é a do exercício. A modalidade, enfim: implica numa coerção
ininterrupta, constante, que vela sobre os processos da atividade mais que
sobre seu resultado e se exerce de acordo com uma codificação que
esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos. Esses métodos que
permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a
sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidadeutilidade, são o que podemos chamar as “disciplinas”. (FOUCAULT, 2009b. p.
132-133)
Com as técnicas disciplinares o poder ostensivo e grosseiro entra em decadência para
abrir caminho a um esquema de poder que é sutil e que não faz questão de aparecer, pois ele
Para uma compreensão mais apurada dessa hipótese flusseriana, recomendo a leitura de Filosofia da
caixa-preta – ensaio para uma futura filosofia da fotografia e Universo das imagens técnicas – elogio da
superficialidade.
2
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entende que quanto mais imperceptível mais eficiente se torna. Ele não quer aparecer
diretamente, mas através de seu resultado, de sua aplicação. Obviamente que para sair do pedestal
e se disseminar no nível do corpo individual foi preciso toda uma ordem institucional apropriada,
toda uma lógica da instituição adequada para a aplicação das técnicas disciplinares. A escola e o
quartel são os melhores exemplos.
A disciplina é um procedimento voltado para o ínfimo, daí a necessidade do
esquadrinhamento minucioso do espaço e do tempo, porque não pode haver a mínima folga para
a perfeita execução do movimento. A disciplina é o cálculo infinitesimal do corpo, a microfísica do
objeto vivo. Como faz Foucault, cabe bem lembrar que nessa época Leibnitz inventa o cálculo
infinitesimal, que permite calcular a área de figuras geométricas irregulares pelo procedimento de
fracionar infinitamente suas partes em figuras regulares, ou infinitamente próximas destas. É esse
o mesmo procedimento da disciplina: fracionar o tempo e o espaço em tantas quantas forem as
partes necessárias para que os movimentos do corpo possam ser orientados, controlados,
vigiados; para que não reste folga entre os instantes ou para que os mais ínfimos intervalos não
permaneçam ociosos. Como o corpo é um objeto vivo, portanto uma figura irregular, uma
geometria euclidiana não dá conta de esquadrinhá-lo, é preciso calcular as infinidades de
quadrados (pixels?) que constituem esse objeto vivo. Quem fornece o método para esse cálculo é
a disciplina.
MEDICINA, A DISCIPLINA BIOPOLÍTICA
É muito importante o papel da medicina no funcionamento biopolítico da sociedade, e um
passo decisivo no desdobramento desse processo é o salto epistemológico que faz a medicina sair
da situação de um amontoado de conhecimentos imprecisos e desorganizados para se estabelecer
como um território científico, uma disciplina do conhecimento, munida de métodos e técnicas que
vão pouco a pouco empoderando essa ciência da vida. Se a disciplina é o método do biopoder em
sua primeira fase, a medicina é o método da segunda fase do biopoder, a biopolítica. Ou seja, a
medicina é a disciplina biopolítica, e como tal, o cálculo infinitesimal da população. Todo
esquadrinhamento do ínfimo promovido pela técnica disciplinar se atualiza nos processos da
medicalização, mas agora o alvo do cálculo não é mais o corpo individual e sim o corpo social.
Foucault enfatiza a importância do aspecto coletivo da medicina, anterior ao seu caráter privatista
e mercadológico:
Sustento a hipótese de que, com o capitalismo, não se passou de uma medicina
coletiva para uma medicina privada; produziu-se exatamente o contrário. O
capitalismo que se desenvolveu a partir do final do século XVIII e começo do
XIX, inicialmente, socializou um primeiro objeto, o corpo, em função da força
produtiva, da força de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos
não se efetua mais apenas pela consciência ou pela ideologia, mas também
dentro e com o corpo. Para a sociedade capitalista, importava, antes de tudo, a
biopolítica, o biológico, o somático, o corporal. O corpo era uma realidade
biopolítica. A medicina, uma estratégia biopolítica. (FOUCAULT, 2011. p. 404405)
O salto epistemológico da medicina é sua entrada em cena no mundo capitalista do século
XIX. A crítica da ideologia da cartilha marxista nos acostumou a analisar os fenômenos sociais pelo
viés da economia política, e a ideia de que a medicina obedece à mercadologia e tende a se tornar
um bem capitalizado para o interesse privado acabou prevalecendo e dominando o território da
problematização. Seguindo Foucault, haveria a necessidade de analisar mais de perto a função
social da medicina para saber reconhecer o seu valor biopolítico. Mas para isso, é preciso
reconhecer o limite da crítica ideológica, pois ela não pareceu suficiente para entender o lugar do
biológico na nova dinâmica do poder capitalista, não bastou para entender o que estava se
passando com o corpo do indivíduo. A genealogia foucaultiana permite ver nos processos
biológicos, no corpo escancarado e esquadrinhado, individual e social, o lugar por excelência do
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poder que está nascendo no século XIX, a biopolítica. E a medicina científica vai se tornando a
estratégia tecnológica dessa capitalização do corpo.3
A análise dos fundamentos biopolíticos da medicina permite abordar a crise da medicina
na raiz de sua liberação epistemológica. Aquilo que impulsiona a virada científica da medicina
contamina e compromete todo modelo da ciência médica: o controle da vida a partir de sua
objetificação planejada e disciplinada como resposta aos imperativos de uma nova dinâmica do
poder. Para a compreensão dessa crise, uma série de coisas estão em questão. Está em questão,
por exemplo, o que significa cuidar da saúde, está em questão a pretensa positividade4 do
aparelhamento tecnológico da medicina, está em questão a função social da medicina, muito
anteriormente à problemática das condições sociais para o acesso aos serviços de saúde, muito
anteriormente aos problemas bioéticos que com uma força científica irresistível, tem configurado
esse novo campo disciplinar que orienta, segundo interesses específicos, o comportamento
interpretativo e prático de seus operadores. E nesse quesito bioético, parece que há um interesse,
nem sempre inconsciente, de não onerar o território disciplinar da bioética investindo na
Foucault narra a história da medicalização em sua conferência O nascimento da medicina social, proferida
em 1974 para o curso de medicina social da UERJ. Três seriam, segundo o filósofo, as etapas de formação da
medicina social: a medicina de Estado na Alemanha, cujo paradigma mais importante é a polícia médica
(Medizinischepolizei) e onde se produz pela primeira vez a normalização do saber e da prática médicas. É
na Alemanha que o médico pela primeira vez surge como administrador da saúde pública, munido de poder
e autoridade; a segunda etapa é a medicina urbana da França desenvolvida desde o século XVIII, surgida
para regular os problemas decorrentes do inchaço dos centros urbanos, das aglomerações e doenças a elas
associadas, da necessidade de sanear o ar e a água através de sistemas de circulação organizados. A esse
modelo está associada também a emergência de uma nova política para os cemitérios, o afastamento e a
organização desses locais (individualização e catalogação dos cadáveres), pois era preciso manter o espaço
urbano, entendido pela nova economia como espaço de produção, protegido dos prováveis focos de doenças
e epidemias. Enfim, é nessa medicina das coisas (ar, água, cadáveres, etc), já desenvolvida na época da
Revolução francesa, que vai ser cunhado o modelo da medicina científica do século XIX; e finalmente, a
medicina da força de trabalho, primeiramente desenvolvida na Inglaterra, surgida da necessidade de cuidar
da saúde dos pobres que constituíam a nova força de trabalho e também para que não contaminassem as
classes abastadas. O modelo inglês parece ser o mais representativo do caráter biopolítico da medicina, o
controle médico da população, que vai se desenvolver principalmente a partir do século XX. “De modo geral,
podemos afirmar que, diferentemente da medicina de Estado alemã no século XVIII, aparece no século XIX,
sobretudo na Inglaterra, uma medicina que consistia principalmente em um controle da saúde e do corpo
das classes necessitadas, para que elas estivessem mais aptas ao trabalho e menos perigosas para as classes
ricas” (FOUCAULT, 2011. p. 423-424).
4 Sobre essa questão da crise e da pretensa positividade científica, quero citar algumas passagens dessa
outra conferência de Foucault sobre a medicina social intitulada Crise da medicina ou crise da antimedicina?:
“O problema não é saber se é preciso uma medicina individual ou uma medicina social, mas interrogar-se
sobre o modelo de desenvolvimento da medicina, a partir do século XVIII, quer dizer, quando se produziu o
que poderíamos chamar a ‘decolagem da medicina’. Essa decolagem sanitária do mundo desenvolvido
acompanhou-se de um desbloqueio técnico e epistemológico da medicina, de importância considerável,
assim como de toda uma série de práticas sociais. Foram precisamente essas formas específicas de
decolagem que levaram, hoje, a uma crise” (FOUCAULT, 2011. p. 378). E esta: “Em primeiro lugar, gostaria
de me referir à distância ou à distorção existente entre a cientificidade da medicina e a positividade dos
seus efeitos, ou entre a cientificidade e a eficácia da medicina. (...). A medicina mata, ela sempre matou e
sempre teve consciência disso. O importante é que, até uma época recente, os efeitos negativos da medicina
eram inscritos no registro da ignorância médica. A medicina matava devido à ignorância do médico ou
porque a medicina era ignorante. Não se tratava de uma verdadeira ciência, mas de uma rapsódia de
conhecimentos mal-fundamentados, mal-estabelecidos e mal-verificados. A nocividade da medicina se
media proporcionalmente à sua não cientificidade. (...). Todavia, no início do século XX, aparece o fato de
que a medicina pode ser perigosa, não mais por sua ignorância, porém por seu saber, precisamente por ela
ser uma ciência” (Idem, p. 379). Nesse ponto, analisando esse poder de morte do saber médico, o poder sobre
a vida que é certamente um poder de morte dessa disciplina biopolítica, chegamos à conclusão de que a
biopolítica não exatamente abandona o direito de morte pelo poder de gerir a vida ou deixar viver, conforme
a definição foucaultiana do conceito, mas dissimula esse direito de morte e com isso o torna mais eficaz e
muito mais poderoso. Evidentemente que revelar essa dissimulação, como faz a análise biopolítica, é
desconcertante para os especialistas da bioética.
3
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compreensão biopolítica do problema, talvez para torná-la mais útil e dócil, e também porque
certamente isso facilita a tomada de decisões: praticar ou não o aborto ou a eutanásia, prescrever
ou não o medicamento de efeitos duvidosos, correr ou não o risco da intervenção cirúrgica,
selecionar geneticamente ou não os que ainda estão para chegar.
O ponto central da questão permanece esse: a objetificação da vida. Como pode a medicina
sair de sua própria armadilha epistemológica? É possível corrigir o modelo do saber médico na
direção de uma outra ética da vida? Um modelo científico que fosse também um modelo ético?
Será preciso, se for possível, encontrar na biologia as evidências científicas que chegarão à
conclusão de que a vida não pode ser perfeitamente objetivada? Mas isso não significaria o fim da
biologia como ciência estrita? Ou, como sugere Flusser, a crise pertence à raiz do programa, e é
preciso, se quisermos sair dela, saltar para fora dele?
NOSSA SAÚDE NA PÓS-HISTÓRIA
Vamos analisar agora o capítulo Nossa saúde, um dos vinte instantâneos do livro Póshistória, de Vilém Flusser5. Meu objetivo é mostrar o mesmo problema sob outra perspectiva.
Flusser analisa a crise da ciência, sobretudo médica, pelo viés epistemológico. Mas para entender
o efeito de sua crítica, é preciso ter em conta a teoria comunicológica de Flusser, a compreensão
da nossa situação de seres falantes e produtores de objetos culturais, ou seja, objetos
comunicacionais. O que está no fundo da compreensão da análise pós-histórica, de todos os
fenômenos da cultura, mas nesse caso, da medicina e da saúde, é a relação entre a nossa dimensão
discursiva e a nossa dimensão dialógica6.
O conceito de pós-história é o que melhor representa o pensamento flusseriano. A análise que vou
privilegiar, a questão da saúde, é uma das muitas questões e conseqüências do desdobramento póshistórico de nossa situação existencial. A pós-história é o nosso clima existencial, e é uma teoria da
comunicação o que Flusser propõe para fazer funcionar o seu conceito-chave. Flusser afirma que a época
pós-histórica começa a se esboçar ainda no século XIX com o surgimento das primeiras imagens técnicas, as
fotografias. Se a pré-história é a época em que prevalecem as imagens rupestres como código básico de
comunicação e a história o período que marca o declínio do mundo mitológico da imaginação pré-histórica
pelo desenvolvimento da escrita, a pós-história é a época que tende a substituir a escrita pelo modelo de
comunicação tecnoimagética. Há, portanto, um retorno ao modo imagético, porém com um detalhe de
diferença, a imagem pós-histórica é produzida por aparelhos programados pelo discurso alfanumérico das
ciências (histórico), ou seja, a ciência alimenta os programas (input) que processam as tecnoimagens
(output). A ciência é um produto histórico, mas o fato de ela hoje servir como alimento para programas
(softwares) tem custado a ela a progressiva perda de seu caráter alfabético, ou seja, histórico: o futuro da
ciência é pós-histórico, ou seja, programático, ou seja, pós-escrito. Uma questão flusseriana fundamental é
se há futuro para a escrita. De fato, já podemos há muito tempo perceber a crise da escrita, o grau cada vez
mais estreito de dependência entre a cultura e a escrita. No sentido estrito, o mundo não necessita mais de
escritores e cientistas.
Uma leitura fundamental para entender o significado da crise da cultura escrita é A escrita – há futuro para
a escrita? Para uma introdução ao pensamento de Flusser, recomendo a leitura do livro de Rodrigo Duarte
A pós-história de Vilém Flusser.
6 Discurso e diálogo são os dois conceitos fundamentais da teoria flusseriana da comunicação. Em síntese,
Flusser entende que o processo comunicativo é discursivo e dialógico, na medida em que está sempre
produzindo e permutando informações. Discurso e diálogo se retroalimentam: produzimos informação
(discurso) na medida em que permutamos (diálogo), e permutamos na medida em que produzimos, de
maneira que não é possível afirmar o que vem primeiro (como o problema do ovo e da galinha). Flusser
afirma que um índice para avaliar a situação da cultura é o equilíbrio entre discurso e diálogo: por exemplo,
o especialismo do discurso científico tende a restringir aos especialistas o diálogo científico, nesse caso o
discurso científico se afasta (e assim se protege) de sua dimensão propriamente política que é social,
dialógica e crítica. O afastamento entre discurso e diálogo é um aspecto da crise cultural que
experimentamos. Recomendo a leitura do livro de Flusser O mundo codificado, sobretudo o capítulo O que é
comunicação e também do instantâneo Nossa comunicação, do livro Pós-história. O seguinte trecho
encontramos em O mundo codificado: “Pode-se afirmar, na verdade, que a comunicação só pode alcançar
seu objetivo, a saber, superar a solidão e dar significado à vida, quando há um equilíbrio entre discurso e
diálogo. Como hoje predomina o discurso, os homens sentem-se solitários, apesar da permanente ligação
com as chamadas ‘fontes de informação’. E quando os diálogos provincianos predominam sobre o discurso,
5
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Vamos começar pela colocação do problema:
O problema é de ordem epistemológica. Um exemplo: No Terceiro mundo a
mortalidade infantil está diminuindo, e no Primeiro mundo o aborto passa a ser
direito gratuito de todas as mulheres. Por isto os pais no Terceiro mundo não
mais conseguem nutrir seus filhos numerosos, e os filhos pouco numerosos no
Primeiro mundo não conseguirão nutrir, no futuro, os seus pais aposentados.
Tal transferência da mortalidade dos recém-nascidos para os fetos tem, por
certo, aspectos econômicos, sociais, políticos e éticos. Por exemplo: o aborto em
vez de mortalidade infantil representa um passo importante rumo à libertação
das mulheres. Mas o importante é o aspecto epistemológico do problema.
Trata-se, em tal transferência, de programação da família, de planejamento
social. Os motivos da programação são funcionalmente irrelevantes. Não
importa se o motivo do combate à mortalidade infantil for “nobre” (salvar
vidas), ou “vil” (proporcionar mão de obra barata). O que conta é que a
programação funciona imperfeitamente: cria novos problemas. Mas o
programa pode ser aperfeiçoado. A solução é o “crescimento zero”. Aborto e
combate à mortalidade infantil devem ser equilibrados. O problema é
epistemológico: até que ponto o homem e a sociedade podem ser objetivados,
e manipulados como objeto? (FLUSSER, 2011. p. 63-64)
Todo o problema da biopolítica aqui se encontra articulado: até que ponto a vida pode ser
objetivada? O salto epistemológico da medicina é abertura para um problema de natureza
essencialmente ética: ao máximo conhecimento, ao rigor científico da objetividade corresponde o
mínimo reconhecimento, o rigor ético da intersubjetividade. O caso da medicina é para Flusser o
mais escandaloso, mas certamente não é único, e pode figurar como paradigma da crise ética que
acomete a ciência como um todo. A liberação epistemológica da medicina coincide de um ponto
de vista estrutural com a liberação de sua responsabilidade ética. A emergência disciplinarizante
do biopoder já aponta o caminho de uma demanda epistêmica adequada a tratar os corpos. O
problema é a complexidade do objeto em questão, e se a disciplina tende ao cálculo infinitesimal
é porque ela reconhece tal complexidade do corpo. Mas ao invés de reconsiderar o seu processo
em vista do suposto reconhecimento (em vista do infinitesimal), cria a demanda epistêmica do
cientificismo biopolítico, que fará da medicina a sua tecnologia mais sofisticada.
A compreensão da biopolítica se torna mais apurada se retornamos aos fundamentos
cartesianos da metafísica moderna e, desde então, à possibilidade de reduzir o conhecimento à
enumeração:
A ciência moderna surgiu quando a práxis artesanal se tornou dominante na
sociedade. O cosmos não mais foi vivenciado enquanto ente animado, mas
enquanto espaço extenso repleto de entes inanimados e animados. Isto sugeriu
a específica teoria de conhecimento; conhecimento é adequação da coisa
pensante à coisa extensa. Tal teoria contém, no seu programa, a quantificação.
A coisa extensa tem estrutura pontual: corpos podem ser decompostos em
planos, planos em retas, retas em pontos. A coisa pensante deve, pois, possuir
estrutura adequável a pontos. Deve ser composta de elementos claros e
distintos, de conceitos ou números. O modelo do conhecimento exato, “duro”, é
a adequação de todo ponto da coisa extensa a um conceito, o número. Conhecer
é sobretudo enumerar. (FLUSSER, 2011. p. 65)
E se a coisa extensa é “mole”, ou seja, complexa, o problema vai ser sempre o de preencher
os intervalos que sempre escaparão entre um ponto e outro. As disciplinas, no lado do novo poder,
e o cálculo integral e infinitesimal, no lado do novo saber, são a tomada de consciência desse
como acontecia antes da revolução da comunicação, os homens sentem-se sozinhos, apesar do diálogo,
porque se sentem extirpados da história”. (FLUSSER, 2007. p. 98)
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problema que é conter o escapamento dos intervalos. Mas conter o escapamento dos intervalos vai
significar fatalmente a objetivação da vida, que coincide com a impossibilidade de seu
reconhecimento ético: “Quanto mais conheço, o objetivo, tanto mais se torna difícil para mim,
reconhecer-me nele” (Idem, p. 65). Tal problema, no entanto, não ameaça o funcionamento da
ciência, do ponto de vista da ciência não há problema ético, só há problema técnico: se não for
possível eliminar, que ao menos se possa reduzir ao mínimo o intervalo entre um ponto e outro.
Do ponto de vista da disciplina, eliminar toda ociosidade; do ponto de vista da medicina, objetivar
o corpo, conhecer, dominar, controlar os processos biológicos do corpo e da população.
Na perspectiva comunicológica de Flusser o problema é o desequilíbrio entre o discurso e
o diálogo. O salto epistemológico dos saberes biopolíticos custou o empobrecimento dialógico da
ciência. A biopolítica poderia ser traduzida assim: o máximo de poder discursivo, o mínimo de
poder dialógico. A minimização do poder dialógico, aquilo que Hannah Arendt chama de ação,
corresponde à docilidade do corpo disciplinado. A questão é que tal desequilíbrio entre discurso
e diálogo, a despeito de não prejudicar o funcionamento da ciência, uma vez que este foi
tecnificado (objetivação, matematização), externamente ameaça o saber e a prática científica. O
fato de que hoje a bioética ganha cada vez mais importância indica essa ameaça externa. Mas há
uma tendência forte dela ser domesticada e reduzida a novos procedimentos meramente técnicos
e internos (assunto de especialista). Por isso torna-se imperioso estender o campo da bioética
através das análises biopolíticas. Cabe à bioética o fortalecimento do poder dialógico do saber
médico, mas isso vai depender da decisão de não reduzir a bioética a um conjunto de
procedimentos técnicos, a mais uma especialidade médica, a mais um discurso objetificante.
Flusser aposta numa reavaliação de nossa relação com o conhecimento. Uma relação que
seja capaz de reconhecer o conhecimento atravessado em todas as dimensões de nossa existência,
mas não a determinar moralmente a nossa existência, e sim a reconhecer, lado a lado, as outras
formas de significar a existência, a vivência, a valoração, a sensibilidade estética e política; um
conhecimento que não despreze a ação dialógica, que se faça dependente dela, sob pena de perder
sua função autenticamente política, sob pena de se reduzir a um assunto meramente técnico, e no
limite, automatizável, programável, pós-histórico e pós-humano.
A solução da aporia está em mudança de atitude com respeito ao conhecimento.
O conhecimento deve ser admitido como sendo uma entre as formas da
existência humana. Forma inseparável das demais, sob pena de tornar-se
desumana. O homem está no mundo ao vivenciá-lo, avaliá-lo, e conhecê-lo. Só
pode conhecer o que vivencia e avalia. Ciência que não admite isto, que não
admite suas dimensões estéticas e políticas, é ciência desumana. Somente
depois de ter assumido tais responsabilidades, pode a ciência começar a
elaborar teorias do conhecimento. Com efeito: há sintomas de uma tal
reformulação da atitude científica, e de teorias de conhecimento novas.
Sobretudo na atitude fenomenológica, a qual não mais pressupõe que
conhecimento é necessariamente objetificante. Enquanto tal revolução
científica não reformular a ciência moderna como um todo, a nossa saúde
continuará sendo a das crianças sobreviventes subnutridas, e a dos fetos
abortados. (FLUSSER, 2011. p. 70)
Uma ciência desumana é uma ciência escravizante, que não mais responde ao projeto da
liberdade. Fazer a ciência depender da vivência é recuperar a dimensão da responsabilidade no
coração do processo científico. Uma teoria do conhecimento alienada dessa vivência ou
independente de compromisso ético abandona o projeto que alavancou a ciência em sua origem,
o esclarecimento, a autonomia, a liberdade. Uma ciência que faz da ética uma externalidade pode
muito bem ser substituída por um programa de inteligência artificial. Aliás, poderia se tornar
muito mais eficaz, pois não hesitaria diante dos desajustes do objeto vivo. Mas é ainda a
consciência humana quem está no comando do processo científico e biopolítico, portanto a
hesitação ainda constitui um processo, o que significa que as externalidades ainda ameaçam, são
atendidas, são acolhidas, mesmo que de forma bem condicionada. A emergência da bioética é
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prova disso, mas ela precisa crescer para dentro e para fora do processo científico: crescer para
dentro, se comunicando através do discurso científico, e para fora, se comunicando através de
discurso anticientífico. É importante o esforço de não fazer da bioética mais uma técnica
disciplinar a serviço do mesmo poder, da mesma biopolítica.
CONCLUSÃO
A biopolítica e a pós-história descrevem o mesmo fenômeno, são conceitos co-extensivos.
As diferenças não importam tanto quanto o aspecto convergente, o devir-esquerda, a defesa da
liberdade. O que interessa é compreender a situação presente, produzir ideias para compor o
território de uma cultura conceitual que possa resistir ao império da programação e controle da
vida. Se a pós-história é a época da pós-escrita, o que interessa é continuar escrevendo.
BIBLIOGRAFIA
DUARTE, Rodrigo. Pós-história de Vilém Flusser: gênese-anatomia-desdobramentos. São Paulo:
Annablume, 2012.
FLUSSER, Vilém. Pós-história – vinte instantâneos e um modo de usar. São Paulo: Annablume,
2011.
___. A escrita – há futuro para a escrita? São Paulo: Annablume, 2010.
___. Filosofia da caixa preta – ensaio para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro: RelumeDumará, 2002.
___. Universo das imagens técnicas – elogio da superficialidade. São Paulo: Annablume, 2010
___. O mundo codificado – por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo: Cosac & Naify,
2007.
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1 – a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 2009a.
___. Vigiar e punir – nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2009b.
___. Arte, epistemologia, filosofia e história da medicina. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2011. (Ditos e escritos 7)

– 44 –

Lílian Rodrigues da Cruz1
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
RESUMO: A assistência social no cenário brasileiro começa a se constituir como política
pública a partir da Constituição de 1988. Em 2004, o Sistema Único da Assistência Social
(SUAS) ratifica o caráter de política pública de garantia de direitos contrapondo-se ao
histórico assistencialismo. Contudo, a partir da produção parcial de dados da pesquisa
intitulada “Práticas psicológicas e políticas públicas de assistência social”, questionamos a
hegemonia da concepção de sujeito de direito, apontando que esta convive com a concepção
de sujeito da caridade. Objetivamos também problematizar a inserção da psicologia no
campo das políticas públicas de assistência social através do cotidiano dos Centros
Regionais da Assistência Social.
BETWEEN THE 'SUBJECT OF CHARITY' AND T HE 'SUBJECT OF RIGHTS':
PSYCHOLOGY PRACTICES IN SOCIAL ASSISTANCE FIELD
ABSTRACT: Social assistance in Brazil begins to be a public policy from the Constitution of
1988. In 2004, the Unified Social Assistance System (SUAS) ratifies the character of the
public policy as guarantee of rights, opposed to the historic character of charity. However,
from the partial production of data from the research entitled "Psychological practices and
public policies of social assistance", we question the hegemony of the conception of subject
of rights, pointing out that it coexists with the conception of subject of charity. We also aim
to discuss the insertion of psychology in the field of public policies for social assistance
through the daily work of Regional Centers of Social Assistance.
INTRODUÇÃO
A assistência social no Brasil esteve, por muito tempo, caracterizada por ações de
cunho filantrópico, vinculada à caridade, efetivando práticas assistencialistas sem
envolvimento direto e de precária ou nula participação e responsabilização do Estado. É
somente com a Constituição de 1988 que a assistência social começa a sofrer importantes
modificações no cenário brasileiro, consolidando-se, a partir da concretização da Lei
Orgânica de Assistência Social (LOAS), em 1993, em política pública, de responsabilidade
do Estado, compondo juntamente com a Saúde e a Previdência Social, o tripé da Seguridade
Social.
A partir da LOAS a assistência social se configura como política pública, não
contributiva, assegurando acesso para quem dela necessitar, cumprindo, assim, importante
papel na transformação gradativa da cultura assistencialista e clientelista evidenciada no
país, e traçando um modelo de gestão descentralizado e participativo, pautado pela
regulação e organização em todo o território nacional das ações socioassistenciais, cujos
princípios englobam a matricialidade familiar, a territorialização, a proteção proativa, a
integração à seguridade social e às políticas sociais e econômicas.
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Em 2004, a partir das deliberações da IV Conferência Nacional da Assistência Social,
é aprovada a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, que adverte para os eixos
estruturantes de sua operacionalização: concepção, territorialidade, financiamento,
controle social, monitoramento, avaliação e recursos humanos. Em seguida, no ano de 2005,
é instituído o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), pautando a instrumentalização e
a universalização das práticas da assistência social no país.
O novo modelo de gestão da política de assistência social prioriza a família como foco
de atenção e tem no território sua base de organização, prevendo ações e serviços em dois
níveis de proteção e complexidade: a Proteção Social Básica (PSB) e a Proteção Social
Especial (PSE) de média e alta complexidade. A PSB é caracterizada como um “conjunto de
ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS para redução e
prevenção do impacto de vicissitudes sociais e naturais ao ciclo de vida” (BRASIL, 2005, p.
90), tendo como objetivo atuar nas situações de vulnerabilidade social e prevenir situações
de risco, através do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade
social decorrente da pobreza, com precário acesso aos serviços públicos e/ou fragilização
de vínculos afetivos, sendo o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) o
equipamento público onde se desenvolve este nível de proteção.
Já a Proteção Social Especial de média complexidade é desenvolvida no Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e se caracteriza como uma
modalidade de atendimento destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação
de risco pessoal e social, tendo vivenciado violações de direitos, por ocorrência de maus
tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, cumprimento de medidas socioeducativas,
situação de trabalho infantil, dentre outras (BRASIL, 2005).
A implementação destes Centros têm ocorrido rapidamente nos últimos anos,
concomitantemente ao crescimento do número de psicólogos atuando no território das
políticas públicas de assistência social, uma vez que o SUAS estabelece a inclusão do
profissional da Psicologia na composição da equipe mínima tanto do CRAS como do CREAS.
Um território de atuação para o psicólogo está em construção nesse campo, embora
contemos com poucos estudos que analisem as práticas dos psicólogos no campo da
assistência social.
Podemos pensar a inserção da Psicologia nas equipes mínimas do CRAS e do CREAS
mediante esse embate de forças: se, por um lado, os psicólogos se fizeram presentes, nas
últimas décadas, nas discussões sobre as políticas públicas, nas lutas antimanicomiais, na
busca de melhores condições de vida para a população a partir dos movimentos sociais e na
produção de conhecimento que possibilitassem outros fazeres psicológicos, é possível citar,
por outro lado, as práticas individualizantes e adaptativas que também integram o campo
da Psicologia e que, muitas vezes, apresentam um predomínio da técnica sobre a reflexão,
tomando formas de domesticação da vida.
Neste sentido, o presente artigo contempla a análise parcial da produção de dados da
pesquisa “Práticas psicológicas e políticas públicas de assistência social” que objetiva
compreender como se constituem as práticas psicológicas nos Centros Regionais de
Assistência Social, bem como conhecer quais os possíveis efeitos destas práticas nos
usuários da assistência social e, ainda, conhecer quais os discursos que estão sendo
produzidos sobre vulnerabilidade e risco social. Nesse trabalho o objetivo circunscreve-se
a problematizar a inserção da psicologia no campo das políticas públicas de assistência
social.
ENTRE O ‘SUJEITO DA CARIDADE’ E O ‘SUJEITO DE DIREITO’
A expressão ‘sujeito de direito’ só começa a ser mencionada após a Constituição
Federal de 1988, até então as práticas de assistência social eram endereçadas ao ‘sujeito da
caridade’, aquele que precisava de ajuda por algum motivo, o desvalido, o pobre. Embora
vivamos na era da garantia dos direitos, podemos caracterizar o período atual como de
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transição, ou seja, em processo de incorporação da nova concepção. O ‘sujeito de direito’
não é somente pobre (ainda que possa ser), mas o desfiliado, conforme propõe Castel
(1998). O desfiliado conjuga o estado de precariedade do trabalho com a fragilidade do elo
social, aludindo à ruptura, desqualificação e a invalidação social, atrelado às vias de sua
produção. Diferente do conceito de exclusão que sugere uma condição estanque,
designando estado de privação. Assim, o processo de desfiliação é continuamente balizado
pela chamada zona de vulnerabilidade.
No documento intitulado Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (BRASIL,
2009), tanto a concepção de ‘sujeito de direito’ como o conceito de vulnerabilidade fica
evidenciado, à medida que os destinatários da proteção social básica são caracterizados
como “famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou
nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e
sociabilidade” (p.7). Por outro lado, situações cotidianas nos CRAS mostram a tensão entre
o sujeito da caridade e do direito. Uma delas, bastante discutida, é quando o psicólogo é
interpelado por um pedido de cesta básica, onde a solicitante diz não ter o que comer, bem
como seus filhos. Fornecer ou não a cesta tem sido um dilema de muitos psicólogos; alguns
argumentam que dar a cesta é eminentemente assistencialista, logo, não dão. Outros
consideram que fornecer ‘não ensina a pescar’, o que gera pedidos recorrentes. Muitos
pesam o contexto do pedido, bem como a história da solicitante, pois reconhecem que negar
ajuda, em alguns momentos, a fome da família pode ser a consequência. Também escutamos
psicólogos dizerem: “sem caniço, sem anzol e sem peixe não tem como ensinar a pescar, é
preciso dar o peixe mesmo”! Tá com fome? Sem culpa, aqui está a sua cesta”.
Se tomarmos a concepção de história para Foucault (2001) diremos que a política
pública de assistência social são campos de forças em luta, onde discursos, práticas, saberes
se produzem e se confrontam, onde um certo modo de funcionamento se hegemoniza dentre
outras possibilidades. A partir desses embates emergem saberes e práticas dominantes que
constroem certos modos de vida. Nesse sentido, a trajetória não é linear, não é natural, mas
é construída, à medida que indaga sobre as condições que permitem ao homem refletir
sobre o que faz. Tem presente o questionamento sobre como os discursos relacionam-se
com estratégias de poder, que efeitos produzem na trama social e que subjetividades
produzem. Esta tensão entre o ‘sujeito de direito’ e o ‘sujeito da caridade’ está presente no
campo da assistência social, onde os usuários, muitas vezes, se vêem como sujeitos da
caridade, ‘pedintes’: de cesta básica, de ingresso no Programa Bolsa Família, de vale
transporte, etc.
Já que mencionamos o Programa Bolsa Família (PBF), façamos algumas reflexões. Ele
foi lançado em 2003, portanto, antes do Plano Nacional de Assistência Social, com a
perspectiva de combater a pobreza e a fome no país. Também prioriza a família como
unidade de intervenção e destina-se às pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza.
Elogiado por muitos, também recebe duras críticas por ser considerado um Programa
assistencialista. Contudo, considerando a tensão ‘sujeito de direito’ e ‘sujeito da caridade’,
como compreender a contrapartida (condicionalidades) do Programa, nas áreas da saúde e
da educação? Se o PBF fosse concebido exclusivamente como um direito social, por que a
exigência de condicionalidades? E se, como aponta Castel (1998), a zona de vulnerabilidade
está atrelada à precariedade (ou ausência) de trabalho, é de estranhar o pouco investimento
em programas voltados à geração de emprego e renda. Então, aquele velho ditado, “não
adianta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar”, pode parecer ultrapassado, quando muitos
sabem pescar e pescam (trabalham), mas não conseguem assegurar a independência
econômica. Mais recentemente, Castel (2011) vai dizer que em função da degradação
crescente das condições de trabalho, há uma nova condição de trabalhadores, os
trabalhadores pobres.
Como já apontado, o psicólogo ingressou na assistência social antes dela se constituir
como política pública, muito antes da obrigatoriedade deste profissional compor equipes de
CRAS e CREAS. Oportuno lembrarmos que Foucault afirma que a Psicologia se conforma
enquanto ciência prestando serviços às outras ciências. Logo, ela se constitui num campo de
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produção de técnicas e métodos psicológicos para descobrir a interioridade do indivíduo, o
inconsciente, enfim, ela presta serviço à educação, medicina, direito... E segue a Psicologia
tentando “dar conta” das variadas demandas a ela endereçadas. Seria uma ciência
potencialmente útil? (CRUZ e GUARESCHI, 2014).
Conforme colocamos em outro trabalho (CRUZ; HILLESHEIM e GUARESCHI, 2005,
p. 46), “as práticas psi, ao constituírem uma infância tida como ideal, desejável, normal,
produzem assim uma verdade sobre determinados modos de ser e viver a infância”. Neste
sentido, apesar do ECA incorporar importantes questionamentos no que se refere às
políticas sociais para a infância, perdura uma noção compensatória no que se refere às
crianças e adolescentes pobres, pois são compreendidos como carentes e em situação de
risco.
Se a pobreza está atrelada à chamada questão social, não se caracterizando como
um atributo do indivíduo (pobre), como preconiza a concepção do sujeito de direito, quais
os efeitos nas práticas de abrigagem, por exemplo? O ECA determina a prevalência das
medidas de proteção que visam fortalecer os vínculos familiares e comunitários e enfatiza
que a pobreza sociofamiliar não justifica o abrigamento de crianças e adolescentes.
Acrescenta que “a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente
para a perda ou suspensão do pátrio poder” e que “não existindo outro motivo que, por si
só, autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família
de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio”.
Apesar da criança não poder ser retirada de sua família por motivo socioeconômico o
quesito pobreza ainda determina grande parte dos abrigamentos, apesar de encontrarmos
como motivo de ingresso uma denominação que consideramos substitutiva: “negligência
dos pais”. Ou seja, como a condição socioeconômica não justifica o abrigamento, aliás, até o
impede, é preciso encontrar outro motivo que justifique o abrigamento. A chamada
“negligência dos pais” parece ter sido a alternativa encontrada. Contudo, a família acaba
sendo culpabilizada por sua condição econômica, além do discurso que desqualifica os pais
(FONSECA e CARDARELLO, 1999; GOMES e NASCIMENTO, 2003; CRUZ, 2006;
NASCIMENTO, CUNHA e VICENTE, 2008).
A FAMÍLIA COMO ALVO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conforme Foucault (2003), o problema do governo emerge com intensidade no
século XVI, sendo que, em um primeiro momento, a família foi eleita como foco. A noção de
governo relaciona-se aqui com a intenção de alcançar determinadas finalidades, no sentido
de se dispor das coisas a partir da utilização mais de táticas do que de leis. Com o
crescimento demográfico no século XVIII, surge o problema da população, onde esta passa
a ser objeto de vigilância, análise, intervenções, etc. Desta maneira, a família, como modelo
de governo, cedeu lugar à população, visto que esta tem regularidades e efeitos próprios à
sua agregação, os quais não são redutíveis à família. Por outro lado, embora não mais
modelo de governo, a família passa a se constituir como um segmento importante de
intervenção, uma vez que, quando se pretende obter algum dado a respeito da população é
pela família que se deve passar.
Para Scheinvar (2006), a família constituiu-se como referência imediata do
indivíduo, tornando-se foco privilegiado no âmbito das campanhas sanitárias, no discurso
pedagógico, nos espaços jurídicos e nos variados programas e serviços da assistência social
(este último é acréscimo nosso). Deste modo, ocorre uma naturalização de uma estrutura
social a partir de uma perspectiva individualizante, sustentada no binômio indivíduofamília. A individualização como intervenção às problemáticas de produção social
possibilita uma reflexão sobre as transformações que o contexto familiar vem sofrendo no
contemporâneo. Se há tempos a família perpetuava laços comunitários, estabelecendo um
convívio público pelo qual perpassava a educação e o cuidado dos sujeitos nela implicados,
atualmente vem tornando-se um núcleo privado, responsabilizado pelas ações de seus
membros.
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A autora demonstra que a família, no mundo moderno, tornou-se um dispositivo de
privatização do social, um espaço privado no qual a referência está no indivíduo. É na família
que incide a responsabilidade pelos sujeitos, o que permite que sejam convocadas
legalmente “para responder por qualquer movimento tido como fora dos padrões de
normalidade instituídos” (p.50). Nesse sentido, a família é convocada a explicar e responder
pelas ações inadequadas de seus filhos, sendo sobre as mesmas que recai a culpa do que não
transcorre dentro do esperado. Famílias que, pela condição econômica e social, são, muitas
vezes, atreladas ao discurso da negligência, da falta de cuidados e desinteresse pelos os
filhos. Para Scheinvar (2006), “o seqüestro do direito à família vem ocorrendo pela
intervenção na relação com os filhos, sendo esta uma das funções de certos equipamentos
sociais, hoje em dia, a escola”, [ ] “os consultórios médicos e psicológicos, o judiciário, os
abrigos, o cárcere, os conselhos tutelares, etc.” (p.50). Interrogamos se algumas
intervenções nos Centros de Referência de Assistência Social também não tem se centrado
em diagnosticar, patologizar as famílias, atribuindo classificações como desestruturadas,
disfuncionais, etc.
Como trabalhar nos Centros Regionais da Assistência Social (CRAS e CREAS) de
forma a promover a cidadania, a autonomia, os direitos das famílias, sem que estas ações se
transformem em mais um veículo de controle? Como efetivar a Política Nacional de
Assistência Social sem que esta se caracterize como os novos aparelhos da “Polícia das
Famílias”?2 Temos presenciado muitas ações configurarem-se em dispositivos de controle
sobre as famílias e os sujeitos, exatamente como se viu com a figura do criminoso
(FOUCAULT, 1984) e com os dispositivos higiênicos que fundaram a família nuclear
moderna (DONZELOT, 2001).
Muitas famílias chegam aos Centros Regionais da Assistência Social através de
denúncias de violação de direitos em relação às crianças, adolescentes, adultos e idosos.
Podemos pensar que a denúncia embasa os procedimentos de notificação, dando início (ou
continuidade) ao escrutínio das famílias. Foucault (1995) lembra que a denúncia implica a
todos e introduz nas ações banais do cotidiano um estado de vigilância que permite a um só
tempo o exercício do desejo de banir qualquer estranheza ou anomalia, como também cria
canais para o exercício da vingança. A denúncia, segundo o autor, relaciona-se aos pequenos
desvios da normalidade, em algum lugar, ditos doentes, violentos ou prejudiciais.
É notório que o tema é complexo e contraditório. Priorizar a efetiva garantia de
direitos às famílias sem cair no disciplinamento e controle social é um caminho a ser
trilhado. Contudo, de acordo com Foucault (1999), o poder que acontece no cotidiano, que
permeia as relações pessoais e sociais, se produz e se reproduz por meio de lutas, jogos e
correlações de força. Nessas correlações de força, esse poder põe também formas de
resistência, as quais podem contribuir para a construção de novas práticas, através de ações
micropolíticas no cotidiano dos Centros Regionais da Assistência Social, tentando estranhar
o familiar, articulando a dimensão política na formação em Psicologia e pensar ações que
potencialize sujeitos.
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RESUMO: O presente artigo apresenta uma reflexão sobre a velhice na atualidade a partir
da contextualização de alguns aspectos que foram dando potência para o surgimento da
população de velhos. Mostra o movimento feito pela medicina, desde o que acontece na
Alemanha até o deslocamento para uma ciência de cunho mais social presente na Inglaterra
e que desencadeou as discussões para um cuidar mais focado nas ações de prevenção e
promoção da saúde. A geriatria e a gerontologia apareceram nesse contexto trazendo
condições favoráveis de um prologamento da vida, a partir de toda uma preocupação sobre
o corpo e a mente do sujeito com mais idade. Os velhos foram ocupando espaços e para eles
destinados uma série de estratégias e mecanismos de controle para que todos pudessem
seguir determinadas regras e condutas e com isso otimizar sua qualidade de vida. No Brasil
as discussões iniciaram mais tardiamente, mas acompanharam o processo feito na Europa
e hoje estão sendo produzidos elementos jurídicos e outros artifícios na garantia de ter um
gerenciamento sobre a vida das pessoas que fazem parte desse grupo populacional. O que
sabemos é que diariamente somos conduzidos a desenvolver determinadas práticas e
atitudes que vão direcionando nosso agir e o que queremos é olhar para esse caminho
provocadas pelas discussões trazidas por Michel Foucaul, especialmente em relação as
estratégias de governamento da vida das pessoas.
ABSTRACT: This article presents a reflection about oldness in current days from the context
of some aspects that gave potency to the emergence of population of old people. It shows
the movement made by Medicine, since what happens in Germany until the displacement to
a more social science present in England, which unchained the discussions for a caring more
focused on actions of prevention and health promotion. Geriatrics and gerontology
appeared in this context bringing favorable conditions of an extended life, from all a concern
on body and mind of the subject with more age. Old people were occupying spaces and a
series of strategies and control mechanisms were destined for them, for that all could follow
certain rules and behaviors, and thereby optimize their quality of life. In Brazil the
discussions started later but accompanied the procedure done in Europe, and currently
legal elements and other devices are being produced in the assurance of having a
management on the lives of people who are part of this population group. What we know is
that we are driven daily to develop certain practices and attitudes that will directing our
actions, and what we want is to look at this path provoked by discussions brought by Michel
Foucault, especially regarding the strategies of government of people's lives.
O texto que apresentamos a seguir pretende trazer algumas sustentações
conceituais importantes para provocar uma reflexão sobre o envelhecimento observado a
partir do referencial foucaultiano. A proposição que é feita se dá no intuito de adensar no
percurso teórico e buscar algumas alternativas para os questionamentos, dúvidas e
inquietações presentes na atualidade quando olhamos para a constituição do sujeito velho
nos dias de hoje.
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Para isso, trazemos alguns aspectos que nos colocam a pensar sobre as condições
de possibilidades para emergência da velhice nos dias de hoje, buscando especialmente as
discussões sobre a medicina presente na obra de Michel Foucault e alguns aparatos
jurídicos que foram criados para dar conta de um número expressivo de pessoas que tem
vivido mais e que tem produzido algumas exigências e necessidades para garantia desse
prolongamento da vida.
1. A velhice como população-alvo
O avanço da ciência em benefício da saúde com drogas e tratamentos eficazes aos
principais males da sociedade, assim como os investimentos realizados nas cidades, faz com
que demos passos cada vez mais longos ao pensarmos no termo vida. Chegar ou se
aproximar dos 80 anos passou a ser fato comum (DIÁRIO POPULAR – 25/11/2013, p.2).
Assim começa o editorial “Saber envelhecer é um desafio” do Jornal Diário Popular,
publicado em 25 de novembro de 2013. Iniciamos este artigo que pretende apresentar os
modos como olhamos para o envelhecimento a partir, especialmente, dos estudos
foucaultianos, trazendo essas linhas do editorial para mostrar que velhice e processo de
envelhecimento estão presentes nos dias de hoje, talvez mais do que isso: são uma
preocupação social!
A velhice está sendo manifestada através de uma multiplicidade de termos que hoje
caracteriza e constitui uma população de pessoas que estão em um determinado período da
vida. Trazemos fragmentos do estudo de Clarice Peixoto (2006) para elucidar que em alguns
países a discussão e as representações que acompanham o processo de envelhecimento
estão bastante avançadas, enquanto que no Brasil a temática em questão está sendo tratada
vagarosamente. A autora apresenta o que acontece em termos de organização da velhice na
França e faz uma comparação com o Brasil. Mostra que na França no século XIX a
denonimação velho era utilizada por pessoas com mais de 60 anos que não detinham status
social e que não estavam mais aptas ao trabalho, sendo consideradas incapazes de produzir.
Para esses a resposabilidade do cuidado saia da empresa e do empregador e passava a ser
da familia ou do poder público, que deveria disponibilizar abrigo em instituições
governamentais. “Ser velho é pertencer à categorização emblemática dos indivíduos idosos
e pobres”. (PEIXOTO, 2006, p. 72) O termo idoso, por sua vez, estava atrelado as pessoas
com mais de 60 anos que detinham de algum status social.
Com o passar dos tempos, a França institui uma revisão nas políticas sociais,
especialmente na modificação do processo de aposentadorias e a classificação de velho e
idoso passou a ser visualizada com menos dicotomia, uma vez que os então ditos
velhos/pobres passaram a ocupar espaços não antes utilizados por eles. A denominação
idoso foi considerada um tratamento mais respeitoso para com as pessoas com mais idade.
Assim velhos e idosos, ou melhor, apenas idosos, passaram nesse país a vivenciarem
situações mais proveitosas e prazerosas nesse período da vida, fazendo com que se
atribuísse outra designação a essa população: a terceira idade. “Sinônimo de
envelhecimento ativo e independente, a terceira idade converte-se em uma nova etapa da
vida, em que a ociosidade simboliza a prática de novas atividades sob o signo do
dinamismo”. (PEIXOTO, 2006, p.76) A categoria terceira idade passou a ser a denominação
utilizada para os jovens idosos, com menos de 75 anos de idade. Criou-se então na França,
a quarta idade, para incluir os idosos velhos.
Para o Brasil, Clarice Peixoto (2006), destaca que o termo velho foi utilizado de uma
forma geral até pouco tempo, em virtude de que as discussões sobre a velhice estão na fase
inicial no país. Apenas no final da década de 60 é que a nomenclatura idoso passa a ser
utilizada, especialmente nos documentos oficiais e com isso o termo velho passa a ser
atribuido as pessoas com problemas decorrentes do processo de envelhecimento, com
declínio físico, social, emocional. A organização do sistema de aposentadorias no nosso país
teve vários entraves até se estabelecer como um direito do indivíduo com mais idade,
dificultando a condição do velho em usufruir de elementos que o colocassem em uma
situação de vida melhor. Assim no Brasil a constituição do sujeito como pertencente à
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terceira idade chega a passos lentos e, diferente do avanço das discussões dessa população
realizadas na França, o país talvez custe para vivenciar a chamada quarta idade.
Diante do exposto, verificamos que a partir de diferentes nomenclaturas, que se
modificam e se atualizam em determinados cenários, vamos definindo uma população e que
independente da denominação dada, esta etapa da vida, considerada como última fase do
ciclo vital toma novos rumos a partir do século XX. Podemos descrevê-la como um desafio
para os poderes instituídos em cada país uma vez que demanda novas pesquisas e estudos,
que reorganiza o setor econômico e que necessita de outro tipo de planejamento em relação
às questões de cunho social, científico e político. Temos uma modificação em relação à
demografia no cenário mundial e também no Brasil: a natalidade diminui bruscamente e o
número de idosos aumenta de forma expressiva.
Os dados apresentados pelo Censo de 2010, divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), mostram um país que envelhece rapidamente. Segundo o
órgão, a população de idosos deve passar de 14,9 milhões (7,4% do total), em 2013, para
58,4 milhões (26,7% do total), em 2060. (IBGE 2010). É perceptível que o número de
brasileiros com idade acima de 60 anos deve quadruplicar até 2060. Outro dado bastante
interessante para nossas reflexões é em relação à modificação da expectativa de vida.
Passamos dos atuais 75 anos para, em 2060, alcançar uma média de 81 anos de vida.
Diante desse cenário, voltamos ao editorial do jornal Diário Popular para dizer que
o que está em discussão é que não bastará chegar aos 75 ou 81 anos em 2060, sem estar em
condições de saúde adequadas. “O modo como zelamos por nossa saúde hoje terá reflexo
direto no futuro sobre a cabeça e o corpo. [...] E isso passa pela alimentação, pela atividade
física e pelo bem-estar mental”. (DIÁRIO POPULAR, 25/11/2013, p.2). Há toda uma
modificação no cuidado que começa desde cedo, não sendo mais possível deixar para os 60
anos uma modificação na rotina e na qualidade de vida das pessoas.
Isso se dá especialmente pela posição que hoje ocupa o processo de envelhecimento.
No início do século XX, motivadas por três cientistas – um biólogo, um médico e um
psicólogo, aparecem às primeiras discussões sobre a ciência ora destinada a desenvolver
pesquisas e estudos sobre os velhos. Foi especialmente Ignatz L. Nascher, considerado o “pai
da geriatria”, que apresentou essa ciência no seu livro Geriatrics: the diseases of old age and
their treatment, em 1914, no qual trouxe suas pesquisas sociais e biológicas sobre o
envelhecimento (FREITAS, et al, 2011).
Até meados de 1930, a geriatria restringiu-se ao conhecimento biológico e, só após
a inserção de outros pesquisadores, esta ciência começou a ser percebida a partir de
múltiplas facetas necessitando, para tanto, de conhecimentos multiprofissionais e
interdisciplinares. Para atender as demandas com envolvimento de diversos profissionais,
especialmente da área da saúde, é que temos a gerontologia como uma ciência que tem por
finalidade estudar o processo de envelhecimento e seus determinantes biopsicossociais,
bem como as características da velhice.
De acordo com Neri (2008) a gerontologia é um campo de conhecimento multi e
interdisciplinar responsável pela descrição das alterações típicas do processo de
envelhecimento e de seus determinantes genético-biológicos, socioculturais e psicológicos.
Além dos médicos outros profissionais entram em jogo aprofundando a investigação sobre
o processo de envelhecimento e produzindo formas de alcançar a velhice com condições
mais adequadas. Reforçando a importância da gerontologia Debert (2004) e Silva (2008),
destacam que essa ciência além de atuar no corpo envelhecido, que é o objeto da geriatria
busca conhecer as necessidades sociais, emocionais e de saúde, assim como as práticas e
hábitos dos velhos, tornando-se um saber especializado necessário no entendimento da
velhice.
Diferente do que acontecia em séculos anteriores, onde às pessoas mais velhas eram
tratadas em asilos ou hospitais para receberem algo de origem mais terapêutica e até
mesmo com ênfase em um cuidado de ordem mais religiosa e/ou caritativa, na atualidade
se discute a possiblidade de cuidar dos velhos a partir da gerontologia, na qual diversos
profissionais, além de trabalharem a terapêutica, desenvolvem ações de cuidados para o
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prolongamento da vida. Essa modificação no cuidado com os indivíduos de mais idade fica
explícita quando pensamos que em 1903, ano que iniciam as discussões sobre a geriatria e
a gerontologia, tínhamos uma expectativa de vida de 52 anos e hoje, passados mais de 110
anos, sabemos que as pessoas vivem em média até os 75 anos podendo chegar com mais
facilidade a mais de 90 anos de idade.
O breve cenário que estamos apresentando traz por si só algumas das reflexões que
nos impulsionaram a estudar esta temática: pensar a velhice como resposta a uma urgência
em nossos tempos e discutir as condições de possibilidade para sua emergência no século
XX. Produzir olhares sobre essas inquietações e discuti-las numa perspectiva foucaultiana
fez com outros olhares sobre envelhecimento emergissem. Problematizamos a mudança
que ocorreu com a medicina e com as demais ciências da saúde que são chamadas ao seu
apoio, a fim de mostrar que as alterações foram necessárias para dar conta de um cuidado
mais antecipado, ou seja, de uma possibilidade de evitar a ocorrência de doenças, a partir
de um grande investimento em ações de promoção da saúde.
Será preciso contextualizar um pouco essas transformações que ocorreram na
medicina, especialmente a partir do fim do século XVIII. Tínhamos todo um processo que
girava em torno da doença, em que saberes eram produzidos e utilizados no tratamento e
na cura dessas patologias. Com o passar do tempo, essa forma de fazer medicina vai sendo
atravessada por um processo de regulação sobre o que é considerado normal. O
investimento científico ocorre no momento anterior ao processo de doença, ou seja, os
fatores de risco para determinada moléstia são controlados a ponto de evitar o
aparecimento da patologia e se tornar necessário o tratamento. É em relação a um tipo de
funcionamento ou de estrutura orgânica que a medicina do século XIX forma seus conceitos
e prescreve suas intervenções (FOUCAULT, 2011a).
[...] é o constante olhar sobre o doente, a atenção milenar, e, no entanto,
nova a cada instante, que teria permitido à medicina não desaparecer
inteiramente com cada uma de suas especulações, mas conservar, tomar
pouco a pouco a figura de uma verdade que seria definitiva sem ser por
isso acabada, desenvolver-se, em suma, sob os episódios ruidosos de sua
história, em uma historicidade contínua (IDEM, p.58).
Percebemos o quanto a ciência médica se molda para acompanhar os fatores
externos que exigem dela novas definições, novas formas de tratar e, especialmente, um
novo olhar capaz de manter as pessoas afastadas de uma condição de doença. Podemos
voltar ao nascimento da medicina social, no final do século XVIII, para exemplificar as
transformações que foram ocorrendo com a prática médica em alguns países. Certamente
esses acontecimentos discursivos foram potentes para as modificações dos modos de
fazer/produzir a medicina nos dias de hoje. Foucault, em uma de suas conferências, ao
analisar o nascimento da medicina social, descreveu: “[...] a medicina moderna é uma
medicina social que tem por background uma certa tecnologia do corpo social” (FOUCAULT,
2010 p.79).
O que está posto diante disso é que, com o capitalismo desenvolvido no final do
século XVIII e início do século XIX, o corpo passou a ser o objeto responsável pela força de
trabalho e a sociedade precisou controlá-lo. Nas palavras de Foucault “o corpo é uma
realidade bio-política. A medicina é uma estratégia bio-política” (IDEM, p. 80). No entanto,
o que se pode observar é que a medicina da força de trabalho foi o último processo de
investimento de poder médico sobre o corpo. Antes, tivemos a medicina de Estado na
Alemanha e a medicina urbana na França.
A medicina de Estado caracterizou-se por uma preocupação em desenvolver uma
prática médica centrada na melhoria do nível de saúde dos indivíduos. Para efetivar essa
melhoria, criou programas que fizeram parte de uma política médica baseada em quatro
elementos: o desenvolvimento de um sistema mais completo, que além de observar as taxas
de natalidade e mortalidade, apresentava os dados de morbidade; a normalização da
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profissão médica; a subordinação dos médicos a uma administração central e a integração
de vários médicos em uma organização médico estatal (IDEM, 2010).
Em relação ao segundo tipo de medicina social, na época praticada na França,
podemos dizer que essa acontece a partir do desenvolvimento das estruturas urbanas.
Apresentava três objetivos: a análise das regiões de amontoamento, perigo e de confusão
do espaço urbano; o controle da circulação das coisas, essencialmente a água e o ar e a
organização das distribuições e sequência, para evitar as epidemias. Esses elementos são
responsáveis por dar condições de possibilidade para o aparecimento da medicina científica
do século XIX, uma vez que a socialização da medicina, através da inserção no
funcionamento geral do discurso e do saber científico, ocorreu especialmente pelo
estabelecimento da medicina social, coletiva e urbana (FOUCAULT, 2010).
Já a medicina social, desenvolvida na Inglaterra a partir do século XIX, foi
considerada a medicina dos pobres, do operário, da força de trabalho. Isso ocorre porque
começa uma preocupação com as pessoas pobres e o perigo que essas podem representar
para as classes ricas. Assim, se desenvolvem formas de cuidar e controlar os pobres dando
assistência médica e, com isso, protegendo os demais indivíduos. O controle vacinal, o
registro de epidemias e os locais insalubres são alguns pontos de domínio sobre as classes
pobres para minimizar as doenças e mantê-los aptos ao trabalho. Os cuidados médicos
passam de um tratar individual para o desenvolvimento de medidas preventivas para toda
a população (FOUCAULT, 2010).
Essa via inglesa da medicina terá um futuro [...] Enquanto o sistema
alemão de medicina do Estado era oneroso, enquanto a medicina urbana
francesa era um projeto geral de controle sem um sistema preciso de
poder, o sistema inglês tornou possível a organização de uma medicina
de aspectos e formas de poder diferentes, conforme fosse questão de uma
medicina de assistência administrativa ou privada, e a instauração de
setores bem-delimitados que permitiam, ao longo dos últimos anos do
século XIX e durante a primeira metade do século XX, a existência de uma
enquete médico mais completa (FOUCAULT, 2011b, p.424).
Em uma reflexão sobre a formação da medicina social, podemos perceber
que alguns elementos, que ainda hoje cuidamos em relação à saúde das
populações, já estavam presentes: os aspectos relacionados ao meio
ambiente, como saneamento básico e cuidados alimentares, o controle
através das imunizações e ainda o registro dos acontecimentos de uma
determinada morbidade, são alguns dos exemplos presentes
especialmente a partir do fim do século XIX, com a utilização do sistema
inglês. Podemos tomar esses acontecimentos discursivos como
contribuintes das discussões que são realizadas em torno da saúde
pública e o redirecionamento das práticas médicas para uma atenção
focada na promoção da saúde.
Talvez seja necessário pensar que esta modificação no atendimento
médico se dá especialmente pela possibilidade de, cada vez mais, poder
controlar as doenças presentes na sociedade e, com isso, reduzir o alto
investimento que vem sendo feito em assistência médica. É diante dessa
condição de fazer as pessoas viver longe de processos patológicos, que a
medicina e as ciências da saúde vêm direcionando suas formas de agirem.
A prevenção das doenças e a promoção da saúde ganham espaço neste
cenário.
A medicina preventiva aparece para propor um novo direcionamento nas
práticas de saúde, levando em consideração a história natural da doença
– seu período pré-patogênese e o patogênese – sendo possível definir as
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estratégias que poderão e deverão ser aplicadas na população, a fim de
minimizar o risco do aparecimento da doença. (LEAVELL & CLARK,
1976). As estratégias direcionadas aos indivíduos são desenvolvidas
dentro de três níveis de prevenção: primária, secundária e prevenção
terciária.
A prevenção primária acontece no período de pré-patogênese, ou seja,
quando ainda não existe a doença. Esse tipo de prevenção engloba dois
grupos de ação: o primeiro, denominado promoção da saúde, é
responsável pelas atividades que promovem a saúde e o bem estar geral.
Nutrição adequada, exames periódicos, educação sanitária, condições
consideradas adequadas de trabalho, moradia adequada, educação
sexual e as mais variadas campanhas de orientação sobre temas
específicos são atividades realizadas nesse grupo de prevenção. A
proteção específica é o segundo grupo de prevenção primária. Neste o
cuidado também acontece na manutenção do estado de saúde, tendo suas
atividades mais centradas em doenças específicas. A aplicação de vacinas,
o uso específico de equipamentos de proteção individual na indústria são
exemplos de proteção específica. (DELIBERATO, 2002)
O nível secundário de prevenção já pertence ao período de patogênese,
onde o organismo apresenta alguma alteração em sua função. O foco é
diagnosticar o mais precoce possível e direcionar o tratamento adequado
e imediato para a enfermidade. E o nível terciário acontece quando o
indivíduo apresenta alguma doença que já tenha sido diagnosticada e
tratada, mas que tenha deixado alguma sequela ou incapacidade. O
objetivo nesse nível é tentar reposicionar o sujeito para que possa
desenvolver suas atividades ou algumas que o deixem participante da
sociedade. A reabilitação é o ponto chave desse processo, tentando
melhorar a qualidade de vida e prolongando a morte, quando possível.
(IDEM)
Nessa linha que discute a prevenção em saúde, vale destacar que ainda
existe uma diferenciação entre a promoção da saúde, tema em alta na
atualidade e a educação em saúde. Trazemos a definição de cada uma a
fim de diferenciá-las, mas entendemos que uma potencializa a outra.
Assim a promoção da saúde está ancorada em uma combinação de apoios
ambientais e educacionais cujo objetivo é atingir ações e condições de
vida conducentes à saúde. Enquanto que a educação em saúde está
voltada para o desenvolvimento de atividades técnicas de cuidado com a
saúde, normalmente organizadas através de programas e/ou disciplinas
que podem ser realizadas nas escolas, no ambiente do consultório ou da
clínica, no ambiente de trabalho e na própria comunidade, especialmente
quando esta não está incluída nos outros espaços. (CANDEIAS, 1997).
[...] a educação em saúde (não confundir com informação em saúde)
procura desencadear mudanças de comportamento individual, enquanto
que a promoção da saúde, muito embora inclua a educação em saúde, visa
provocar mudanças de comportamento organizacional, capazes de
beneficiar a saúde de camadas mais amplas da população,
particularmente porém não exclusivamente, por meio de legislação.
[grifo do autor] (CANDEIAS, 1997, P. 211)
Assim se olharmos para o processo de envelhecimento é perceptível à presença de
todos os níveis de prevenção na vida dos idosos. Para que esses alcancem um estado de
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equilíbrio em sua condição de saúde, livres de doenças, ou com essas minimizadas, precisam
disponibilizar-se para esse jogo que envolve as ações em saúde. Muito mais do que o simples
ato de evitar que algo aconteça, precisam desenvolver habilidades que os coloquem em
condição de evitar que determinadas desordens apareçam. A promoção da saúde ganha
força nesse processo, fazendo que as atividades estejam disponíveis para a população.
Promover a saúde envolve modificações nas condições de vida das pessoas, ou seja,
individualmente e coletivamente são orientadas e guiadas para realizarem ações que
promovam qualidade de vida ao longo de suas vidas.
Vale ainda destacar que a promoção da saúde está em discussão há mais ou menos
trinta anos e vem tomando conta dos mais variados espaços que frequentamos e somos
convidados a participar na atualidade. Desde o nascimento, ou mesmo antes dele, quando
as consultas pré-natais já instigam um pensamento de uma saúde saudável para o futuro
bebê e para a mãe, estamos conectados com práticas que vão direcionando nossa forma de
viver. O discurso de saúde atual mostra uma articulação entre os conhecimentos técnicos e
os populares, além de uma grande mobilização para a busca de recursos que deverão ser
utilizados para garantir a saúde das populações.
Hoje em dia, decorridos mais de vinte anos da divulgação da Carta de
Otawa, em 1986, um dos documentos fundadores do movimento atual da
promoção da saúde, este termo está associado inicialmente a um
‘conjunto de valores’: vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia,
cidadania, desenvolvimento, participação e parceria, entre outros.
Refere-se também a uma ‘combinação de estratégias’: ações do Estado
(políticas públicas saudáveis), da comunidade (reforço da ação
comunitária), de indivíduos (desenvolvimento de habilidades pessoais),
do sistema de saúde (reorientação do sistema de saúde) e de parcerias
intersetoriais; isto é, trabalha com a idéia de ‘responsabilização múltipla’,
seja pelos problemas, seja pelas soluções propostas para os mesmos
(BUSS, 2009, p.20) [grifos do autor].
Esta citação nos remete ao que Foucault nos diz sobre a medicina ser uma estratégia
biopolítica. Integrando as ações do Estado, da comunidade, dos indivíduos, do sistema de
saúde vigente e, ainda, de algum tipo de parceria intersetorial, como por exemplo, com as
escolas, talvez não seja possível escapar de um sistema capaz de capturar os indivíduos e a
população para cada dia viverem mais e melhor.
Trazemos aqui um pouco do que hoje é apresentado à população de idosos pelo
Ministério da Saúde para mostrar as estratégias em nível de prevenção primária, secundária
e terciária, que tomam como foco um envelhecimento familiar, saudável e ativo. Entre as
ações disponíveis para essas pessoas encontramos diversas campanhas, cursos e materiais
desenvolvidos cujo foco é o cuidado e preservação da saúde. Podemos citar a campanha da
gripe para idosos, a campanha de prevenção de quedas, o curso de cuidadores com a
disponibilidade de um guia prático do cuidador, os materiais e folders sobre diabetes,
Parkinson, Alzheimer, osteoporose e problemas auditivos, entre outras atividades que estão
disponíveis para que a população se beneficie e como já dissemos viva mais e melhor.
(BRASIL, 2014) As ações citadas englobam especialmente as estratégias de prevenção
primária, tanto de promoção da saúde, que são às mais presentes, como as de proteção
específica.
Isso ocorre porque o Brasil é um país que possui um sistema de saúde que ainda
carece de muitos investimentos. O que está disponível está centrado em tentar englobar o
maior número de pessoas e por isso as ações no primeiro nível de prevenção são as mais
necessárias. Essas ações são disseminadas das mais variadas formas, sendo as Unidades
Básicas de Saúde e especialmente aquelas que possuem a Estratégia de Saúde da Família
(ESF) os principais cenários de desenvolvimento dessas atividades. O mapeamento setorial
realizado por essas unidades faz com que as equipes de saúde responsabilizem-se pelas
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famílias, levando as orientações, acompanhando seu estado de saúde e especialmente não
deixando que as pessoas escapem desse movimento biopolítico.
O diagnóstico precoce, o tratamento adequado, a reabilitação e a inserção do
indivíduo no meio social, embora garantidos no Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) e nas
políticas produzidas para esses indivíduos, aparecem disponibilizados pelo Ministério da
Saúde em menor proporção. A preferência é algo que acontece, mas com a defasagem de
alguns serviços, muitas vezes torna-se inacessível ao idoso, levando a condição de
incapacidade e até mesmo de morte. Se observarmos o que está posto no planejamento
estratégico do Ministério da Saúde 2011 – 2015 em relação à saúde do idoso – “garantir a
atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, estimulando
o envelhecimento ativo e saudável e fortalecendo as ações de promoção e prevenção”.
(BRASIL, 2013a, p. 22) – percebemos o desejo de proporcionar as pessoas com mais idade
um cuidado adequado e global, porém sabemos do quanto o investimento é maior nas ações
que transferem a responsabilidade do Estado para as pessoas.
Se observarmos, nosso país tem travado uma luta para o desenvolvimento de
políticas que proporcionem um envelhecimento saudável. Temos o rótulo de um território
habitado por jovens, que não se preparou para uma condição de menor número de
nascimentos e maior proporção de pessoas com mais de 60 anos. O Estado investiu muito
no cuidado de gestantes, de bebês e das crianças e hoje sofre o impacto e o atraso em relação
ao cuidado com o idoso. As conquistas apresentadas pelo Ministério da Saúde para essa
população ainda estão voltadas para um velho doente, perfil apresentado por uma grande
maioria de brasileiros. A necessidade de formação de cuidadores de idosos, a crescente
distribuição de medicamentos para doenças crônicas, a ampliação de oferta de atenção
domiciliar são alguns exemplos que nos fazem afirmar que vivemos em um país que cresce
em número de velhos, mas ainda repleto de velhos em condições de saúde fragilizadas.
A publicação do Decreto 8.114, de 30 de setembro de 2013, que estabelece o
compromisso nacional para o envelhecimento ativo e institui a comissão interministerial
para monitorar e avaliar as ações em seu âmbito e promover a articulação de órgãos e
entidades públicos envolvidos em sua implementação, nos parece uma demonstração dessa
necessidade de governar investindo em atividades que alcancem o maior número de
pessoas e que estas se tornem velhos saudáveis, consumidores, deixando de serem
dispendiosos para o país. O documento explicita uma série de diretrizes que devem ser
seguidas na tentativa de garantir esse envelhecimento ativo. Para cada uma dessas
diretrizes, a comissão deverá monitorar a ocorrência de projetos e políticas que consigam
produzir resultados satisfatórios na linha apresentada. Esse talvez seja apenas mais um
apontamento jurídico, mas com certeza nos coloca a refletir sobre essa modificação na
forma de nos constituirmos hoje sujeitos velhos. (BRASIL, 2013b)
Se retomarmos ao início desse texto fica perceptível que nos propomos a traçar
algumas alternativas que nos ajudassem a compreender a grande preocupação e o intenso
investimento que tem sido feito quando pensamos nas questões relacionadas ao
envelhecimento. Apontar a trajetória que foi dando força e constituição para medicina e as
demais ciências que cuidam do corpo e da mente foi, sem dúvida, um espaço para refletir no
quanto o surgimento da geriatria e da gerontologia influenciou para que tivessemos uma
população de pessoas com mais idade e ainda, mais do que isso, no quanto essas ciências,
aprimoraram-se suas técnicas e procedimentos para acompanhar o movimento de cura e
tratamento em um determinado momento, e hoje investir em prevenção e promoção da
saúde.
Além disso, foi possível observar que o Brasil, embora vagarosamente, caminha em
busca de mecanismos de controle sobre a vida das pessoas e das populações. Através de
legislações, como o Estatuto do Idoso, por exemplo, e de inúmeras estratégias apresentadas
pelo Ministério da Saúde, os idosos são conduzidos através de técnicas, fórmulas,
procedimentos para um viver com mais qualidade de vida. Observamos assim, que não há
possibilidades de esgotar essas inquietações que permeiam o processo de envelhecimento,
uma vez que estamos vivendo mais. O que nos resta é analisá-las a partir de uma perspectiva
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que coloque nosso pensamento em alerta, ou seja, que nos possibilite olhar para tudo que
está sendo produzido na e para a velhice e perceber o quanto estamos sendo disciplinados
e conduzidos para realização de práticas que garantam uma otimização da vida.
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DEATH WITH(OUT) DIGNITY, LAW AND PUBLIC HEALTH: AN
INTRODUCTION ABOUT THE CONTROL OF LIFE BY THE STATE AND THE
TECHNOLOGY
André Luiz Silveira de Lima Júnior1
RESUMO: A humanidade enfrentou, no último século, alterações rápidas na forma de se
relacionar com a morte em virtude dos avanços tecnológicos, em especial toda a
medicalização ocorrida. Diante desse quadro, o Estado buscou regulamentar as práticas
médicas e, consequentemente, continuar a exercer o seu poder de padronização da conduta
humana, tendo os princípios bioéticos como instrumento principal. Por mais haja
alternativas para uma morte digna, a biopolítica parece destinar certos indivíduos ao
padecimento no sistema público de saúde, e a tecnologia acaba sendo paradoxal, pois, ao
mesmo tempo que permite melhorias na qualidade de vida, pode implicar a sua manutenção
de forma prolongada com tratamentos fúteis, causando sofrimento. Esta pesquisa tem como
objetivo externar, de maneira introdutória, a relação entre Morte (In)Digna, Direito e Saúde
Pública, que passa pelo Estado e pela tecnologia.
PALAVRAS CHAVE: Biopolítica; Direito; Saúde Pública; Morte Digna; Tecnologia.
ABSTRACT: Humanity faced, in the last century, fast transformations on the way to deal
with death, because of technological advances, especially the medicalization occurred.
Given this situation, the State tried to regulate medical practices and, thus, continue to
exercise its power of standardization of human conduct, with the bioethics principles as the
main instrument. Even the are alternatives to guarantee a death with dignity, biopolitics
seems to “put” some individuals to suffer in the public health system, and the technology
turns out to be paradoxical, because, at the same time, can make improvements in quality
of live and may lead to maintaining long ways futile treatments, causing suffering. This
research aims to express, in an introductory way, the relationship between Death with(out)
dignity, Law and Public Health, which passes by the state and technology.
KEYWORDS: Biopolitics; Law; Public Health; Death with Dignity; Technology.
ASPECTOS GERAIS DA RELAÇÃO ENTRE HOMEM E MORTE A PARTIR DE MEADOS DO
SÉCULO XX
A finitude da existência material humana é limitada temporalmente, e possui como
grande marco delimitador a morte. Devido ao temor pelo desconhecido, intrínseco à
natureza do homem, houve e tem havido tentativas incessantes em se esquivar do
transcurso natural da vida, porém, sem sucesso por completo, obtendo apenas, em algumas
situações, o adiamento do próprio fim. Através da evolução histórico-social, é possível
analisar as modificações referentes ao trato da humanidade perante o fim existencial de
cada indivíduo.
A relação com a morte se modificou em decorrência de diversos fatores, como o
tempo, o espaço, e a cultura. Limitando-se à perspectiva ocidental e ao período após a
metade do Século XX, percebe-se a ocorrência de alterações significativas, visto que a
1 Mestrando em Direito Público, linha de pesquisa “Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização”,
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conjuntura de guerras propiciou a aniquilação de seres humanos em escala global, de forma
a retirar a “individualidade” da cessação da vida. A morte passou a ser um fenômeno de
massa.
A ampliação do modo de vida burguês, já consolidado nesse período, fez com que a
morte também se transformasse em objeto de consumo. É possível exemplificar esse
contexto com práticas corriqueiras, como a oferta de seguros de vida e a venda de serviços
funerários, os quais possibilitam a tranquilidade para a família e a do próprio indivíduo,
embora a sua utilização se dê apenas quando morto estiver.
No entanto, é possível dizer que o principal fator de influência no posicionamento
humano perante o seu fim, deu-se – e ainda se dá – em virtude dos avanços tecnológicos, em
especial àqueles ocorridos no âmbito das ciências médicas. No último século, a investida
nesse campo de pesquisa resultou em avanços significativos na maneira de lidar com a vida
e com a morte, através do desenvolvimento de uma infinidade de novos medicamentos,
tratamentos e o aprimoramento dos procedimentos já existentes. Um dos resultados mais
perceptíveis se deu no sentido da medicalização do fim da vida, tendo em vista a alteração
do local da morte e as novas formas de sua constatação.
Destarte, conforme nota CAMBRÓN INFANTE (2002, p. 229), os indivíduos
migraram de suas casas aos hospitais, de forma a trocar o conforto de seus familiares e entes
queridos pelo atendimento de especialistas. Com isso, deixou de receber “calor humano”
para a permanência no estado de isolamento e, consequentemente, de solidão.
A mudança do local da morte acabou por influenciar, de forma gradual, a capacidade
de escolha do moribundo, além da negativa de saber o seu real estado de saúde. Assim,
muitas vezes, a morte ocorre com o sujeito sendo privado a todo momento, não podendo
sequer se preparar, bem como de manter as esperanças que, por fim, tornam-se perdidas.
Em outras ocasiões, por mais que se permita a noção da proximidade da morte por parte do
indivíduo, as informações são incompletas, fazendo com que as decisões tomadas não sejam,
necessariamente, aquelas quando o conhecimento sobre a situação é amplo.
A condução do processo do fim da vida, portanto, mudou da área de competência do
enfermo para a dos familiares, profissionais de saúde e, em alguns casos, ao próprio Estado.
É tácito que o dever da família e do médico é o de dissimular a um doente
condenado a gravidade de seu estado. O doente não deve saber nunca
(salvo em casos excepcionais) que o seu fim aproxima. (...) é privado de
seus direitos e, particularmente, do direito outrora essencial de ter
conhecimento de sua morte, prepara-la e organizá-la. E ele cede porque
está convencido de que é para o seu bem. (ARIÈS, 2003. p. 235).
ARIÈS (2003, p. 235-238), oferece ainda outra causa para essa transformação.
Segundo o autor, ela decorre da mudança da perspectiva quanto à morte não depender da
aceitação pelo moribundo, mas pela sociedade, a qual permanecerá viva. Essa “interdição”
do fim da vida parece mostrar a tentativa de retorno aos preceitos fundamentais do
utilitarismo clássico, visto que possui como finalidade a maximização do bem-estar e da
preservação da felicidade de todos, embora, de certa forma, retire a “humanidade” do
enfermo.
O processo de morrer necessita ser dotado de sentido tanto para o que
abandona a vida, como para os que o rodeiam, porque a falta do que
morre afeta as relações sociais entre os que permanecem e, através dele,
o morrer se associa também a uma determinada forma de organizar a
sociedade. (CAMBRÓN INFANTE, 2002. p. 228). (Tradução livre do
autor).2

Texto original: “El proceso de morir necessita ser dotado de sentido, tanto para el que abandona la
vida, como para los que lo rodean, porque la falta del que muerte afecta a las relaciones entre los que
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Diante da situação de manutenção da ordem social, a perspectiva ocidental passou
a considerar o assunto morte como um tabu. ARIÈS (2003, p.224-225) chega a explicitar
que “hoje é vergonhoso falar da morte e do dilaceramento que ela provoca, como
antigamente era vergonhoso falar do sexo e de seus prazeres. (...) O decoro proíbe, a partir
de então, toda referência à morte.”
FREUD (1996) afirma que tal fato é resultado da ambivalência da mente, a qual
projeta no indivíduo morto dois sentidos: o externo, em que se predomina o plano da
racionalidade, haja vista as relações terem se impregnado no sujeito, levando-o a estar em
estado de luto; e o interno, local do inconsciente, onde permanecem resquícios da
mentalidade dos primevos, de acordo com a projeção do medo em relação ao fim da vida e
ao corpo do indivíduo morto. Com isso, há a pulsão da vida e da morte.
BREVE CONSIDERAÇÃO SOBRE A BIOÉTICA E AS MUDANÇAS NA CONSTATAÇÃO DA
MORTE
Imagina-se que o objetivo principal das ciências médicas e a instrumentalização dos
aparatos tecnológicos pela área seja, via de regra, o de propiciar melhorias na saúde das
pessoas. Todavia, há dúvidas quanto a real eficácia dessas “melhorias” em diversos casos,
havendo questionamentos quando, por exemplo, ocorre a manutenção da vida a todo custo,
inclusive ao manter o indivíduo em estado vegetativo entubado por aparelhos e sem
qualquer possibilidade de reversão de seu quadro clínico. E ainda, é importante destacar a
existência de críticas até mesmo no processo de teste de novos medicamentos e
procedimentos incisivos, em virtude da não garantia de efetividade, além de poder atacar a
dignidade de quem está sendo testado.
Durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo com o alto número de mortes entre
combatentes e civis, não houve a atenuação do horror da humanidade perante a descoberta
de campos de concentração. Nesses locais, é fato notório que, além da sistematização e
burocratização do processo de morrer, ocorreu a busca em exterminar indivíduos de
determinada origem (judeus, ciganos...), bem como experimentos médicos realizados de
forma desumana.
Muito embora a Ética exista como forma de pensamento racional autônomo da
moral desde a antiguidade clássica através dos gregos, bem como a busca da medicina pelo
estabelecimento de premissas visando o objetivo da preservação da vida, como com o
Juramento de Hipócrates, a humanidade parece não ter respeitado os limites estabelecidos
pela própria natureza, ultrapassando-os mesmo que isso viole a dignidade da pessoa
humana.
Além disso, a obscuridade dos direitos dos pacientes e as dúvidas em relação ao
poder dos médicos e cientistas, os quais, como detentores do conhecimento – e, então, da
“verdade” – podem ludibriar ou coagir os pacientes e familiares, levando-os a erro, acabou
por levar aos avanços em relação à ética médica. Não obstante tal razão, para SINGER e
KUSHE (2009, p. 04), a atenção da ética quanto ao cuidado em relação à vida ganhou ainda
mais impulso com os avanços das ciências da saúde e suas novas técnicas.
Com isso, houve o surgimento da Bioética pelo trabalho realizado por Joseph
Fletcher intitulado “Morals and Medicine” (1954). O termo, porém, foi utilizado pela
primeira vez por Van Renssealer Potter em 1970 (“Bioethics: The Science of surival”),
embora sendo remetido à “ciência da sobrevivência” sob a perspectiva ecológica, enquanto
já existem diversos outros enfoques.
Em primeiro lugar, seu objetivo não é o desenvolvimento de, ou
aderência à um código ou conjunto de preceitos, mas uma melhor
compreensão acerca dos temas. Em segundo lugar, é estar preparado
para fazer profundas questões filosóficas sobre a natureza da ética, do
permanecen y por ello el hecho de morir se associa también a una determinada forma de organizar
la sociedad. ”
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valor da vida, o que é ser uma pessoa, o significado de ser humano. Em
terceiro lugar, engloba questões sobre ordem pública, bem como a
direção e controle da ciência. (SINGER, Peter; KUSHE, Helga, 2009. p. 4).
(Tradução livre do autor).3
A maturidade em relação à disciplina se deu conforme o passar dos anos. Duas
tentativas de melhor discipliná-la ganham destaque: O Relatório de Belmont (1978) e a obra
“Principles of Biomedical Ethics” de autoria de Beauchamp e Childress. Aquele, resultado da
“National Comission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral
Research”, corresponde ao primeiro texto sistematizador, tendo ofertado na ocasião três
princípios, quais sejam o respeito às pessoas, a beneficência e a justiça. Já o segundo é
considerado a base do “Principlism”, e insere outro princípio aos já anteriormente
propostos, totalizando assim quatro da seguinte forma: I – Autonomia; II – Nãomaleficência; III – Beneficência; e IV – Justiça (BEUCHAMP, T.; CHILDRESS, J. F., 1994. p. 100104).
Todo esse contexto de diálogo entre as ciências médicas, suas tecnologias e os
fundamentos da bioética influenciou diretamente na criação de leis por todo o mundo,
tendo, por parte, o interesse do Estado de disciplinar a questão. A relação com a ciência
jurídica é direta, tendo em vista o que concerne à responsabilidade civil, bem como as
implicações de âmbito constitucional, penal e processual, o que deu origem ao chamado
“Direito Médico” (CAPRON, Alexander M. 2003, p. 1371).
Ademais, também se criou diversos códigos deontológicos pelo surgimento de
documentos oficiais norteadores das condutas profissionais. CAMBRON INFANTE (2005, p.
71), acrescenta que a publicidade de atos desumanos, ainda persistentemente praticados,
instigaram essa positivação nos ordenamentos jurídicos.
Tal movimento é presenciado no Brasil de forma precoce, pois, já em 1945, o
Decreto-Lei nº 7.955 decidiu oficializar o Código de Deontologia Médica, aprovado no IV
Congresso Sindicalista Médico Brasil, realizado no ano anterior. Em 1957, a Lei nº 3.268
passou a competência de regulamentação ao Conselho Federal de Medicina (CFM), o qual
por sua vez é disciplinado pelo Decreto nº 44.045/58. Está em vigor, desde 13 de abril de
2010, a Resolução nº 1.931/2009, composta por 145 artigos dispostos em 14 capítulos, que
estabelecem 25 princípios fundamentais, 10 normas diceológicas e quatro disposições
gerais.
Além de influenciar a criação da Bioética, de alterações legislativas e da codificação
deontológica, o aprimoramento tecnológico permitiu novas formas de constatação da
morte. Não muito distante, poder-se-ia dizer que o fim da vida apenas se dava com a perda
das funções vitais, sendo constatada, preferencialmente, com o fim da respiração. A
comissão ad hoc instituída em 1968 pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, cuja
presidência foi exercida por H. Becher, alterou esse quadro ao propor a perda das funções
cerebrais como a nova definição do momento da morte.
Já na XXII Assembleia Geral da Associação Médica (WMA), realizada pouco depois,
foi editada a Declaração de Sidney, posteriormente emendada pela XXXV Assembleia Geral
(1983) e pela LV Assembleia Geral (2006). Pela primeira vez se admitiu a definição de morte
encefálica.
A determinação da morte pode ser feita com base na irreversível
cessação de todas as funções cerebrais, incluindo o tronco cerebral, ou a
interrupção irreversível das funções respiratórias e circulatórias. Essa
determinação será pautada no julgamento clínico de acordo com os
critérios aceitos, suplementados, se necessário, por meio de
Texto original: “First, its goal is not the development of, or adherence to, a code of precepts, but a
better understand of the issues. Second, it is prepared to ask deep philosophical question about the
nature of ethics, the value of life, what is to be person, the significance of being human. Third, it
embraces issues of public policy and the direction and control of science.”
3
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procedimentos de diagnóstico padrão e feitos por médico (ASSOCIAÇÃO
MÉDICA MUNDIAL, 1968). (Tradução livre do autor).4
A comunidade médica brasileira decidiu por bem, através da Resolução CFM n˚
1.480/97, seguir a linha mundial, ao estatuir a morte encefálica como uma das formas de
constatação do fim da vida. Não obstante, já havia sido disposto no mesmo sentido, pelo
legislador nacional, no art. 3˚ da Lei 9.434/97, que trata sobre o transplante de órgãos, ao
decidir que o procedimento será realizado com a antecipada constatação da morte cerebral.
Segundo CAMBRÓN INFANTE (2002, p. 230), “na atualidade, a corporação
biomédica discute se a definição deveria afetar a interrupção das funções cerebrais
superiores, ou apenas o neurocortex”.5 Assim, bastaria que o indivíduo estivesse em coma
contínuo para ser decretada a sua morte, ainda que não necessite de métodos artificiais para
se manter vivo. Porém, para a autora (2002, p. 230), o indivíduo, nesse caso, passaria a ser
tratado como uma “coisa”, e não como um sujeito moral, pois se descartaria a sua
consciência.
A BUSCA PELO FIM MAIS PRÓXIMO DO NATURAL: DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO
MOMENTO DA MORTE
O advento da dignidade da pessoa humana e a sua consolidação no ordenamento
jurídico, inclusive em algumas constituições (e.g.: Itália em 1947, Alemanha em 1949, Brasil
em 1988), tornou imprescindível, a fim de garantir a melhor hermenêutica, interpretar as
situações de acordo com esse preceito fundamental. Entretanto, há críticas em relação ao
termo, haja vista o sentido vago da palavra “dignidade”, tornando imprecisa a sua
conceituação
A noção de dignidade da pessoa humana, como é fácil intuir, encerra o
que se convencionou denominar conceito jurídico indeterminado [...]A
indeterminação inerente à noção de dignidade humana resulta,
claramente, da necessidade de integração por um juízo de valor, temporal
e espacialmente localizado, primordialmente realizado à luz da situação
concreta (GARCIA, Emerson, 2008, p. 132). (Grifo no original).
No que concerne à morte digna, a dignidade da pessoa humana resultou em um
significado polissêmico. Isso acabou por abrir brechas às partes no debate que, cada qual
com o próprio interesse, apoderam-se dessa indeterminação semântica para justificar os
extremos, ou seja, a manutenção da vida em todos os casos, bem como a realização de
métodos que visam o seu fim (BARROSO, L.R.; MARTEL, L., 2010. p. 175-212).
Essa instrumentalidade dúbia do conceito é facilmente constatada (e contestada)
através dos argumentos exteriorizados pelos posicionamentos acerca do tema, podendo
destacar o sentido referente à solidariedade em relação ao paciente terminal, em que, tanto
o lado defensor da opção pela morte como forma de cessação dos sofrimentos, quanto o lado
oposto, ou seja, deixar o indivíduo vivo com medicamentos, podem ser justificados em
consonância com a dignidade da pessoa humana. A vida e a morte, antagônicos em sua
origem, utilizam, no caso, o mesmo argumento para se consolidar e, o poder público não
pode deixar essa dúvida semântica, comumente presente em “hard cases”, ficar sem
resposta.
Através do entrelaçamento entre a questão bioética, a medicalização da vida (e do
seu fim) e os avanços tecnológicos na área, resultados são percebidos na esfera social e,
Original: “Determination of death can be made on the basis of the irreversible cessation of all
functions of the entire brain, including brain stem, or the irreversible cessation of circulatory and
respiratory functions. This determination will be based on clinical judgement according to accepted
criteria supplemented, if necessary, by standard diagnostic procedures and made by a physician”.
5
Original: “En la actualidad, la corporación biomedica se plantea si la definición debería afectar sólo
al cesse de las funciones cerebrales superiores, o al solo neurocortex” (grifo no original).
4

– 65 –

consequentemente, na área jurídica, fato que gera debates relativos ao processo de morrer
no âmbito legislativo e jurisprudencial, além da adoção de políticas públicas.
As pessoas, normalmente, tendem a almejar o fim da vida da forma mais natural
possível, tendo passado por todos os seus estados naturais. Entretanto, muitas vezes, isso
não chega a ocorrer, acontecendo a morte de forma precoce e/ou com muita dor. Os
métodos fornecidos pela medicina são escassos, por mais que avancem em melhorias a cada
instante. Destarte, diversas doenças ainda são consideradas incuráveis e, alguns
tratamentos, não conseguem surtir efeito na reversão do quadro clínico, inclusive no que se
refere à atenuação do sofrimento.
A redefinição do sentido da morte e do processo de morrer acabou por levar a
sociedade contemporânea a temer pela chegada de seu fim e, consequentemente, a propor
a retomada do debate em relação aos métodos capazes de se possibilitar uma morte de
forma mais digna.
O primeiro deles é a eutanásia, cuja etimologia é oriunda da palavra grega
euthanatos, que significa, através de uma tradução literal, boa (eu) morte (thanatos). O
entendimento em relação ao termo tende a ser no sentido do adiantamento da morte a ser
provocada por um terceiro, que atua com uma escusa relevantemente humanitária.
Assim, a eutanásia deve ser entendida como o comportamento médico
que antecipa ou não adia a morte de uma pessoa, por motivos
humanitários, mediante requerimento expresso ou por vontade
presumida – mas sempre em atenção aos interesses fundamentais –
daquele que sofre uma enfermidade terminal incurável, lesão ou
invalidez irreversível, que lhe cause sofrimentos insuportáveis, do ponto
de vista físico e moral, considerando sua própria noção de humanidade.
(DIAS, Roberto. 2012. p. 148).
A definição de Roberto Dias limita, todavia, aos atos praticados por médicos, o que
gera discordância dentro da literatura médica e jurídica, a qual busca a interpretação
extensiva do conceito no sentido de relacioná-lo à prática de qualquer indivíduo que infira
a morte a um paciente de modo a fazer cessar a dor e sofrimento (VIEIRA, 2009. p. 104).
Diversas classificações acerca da eutanásia foram criadas, com destaque para
aquelas quanto ao tipo de ação, podendo ser ativa e passiva, e a referente ao consentimento
do paciente, como voluntária, involuntária e não voluntária. CAMBRÓN INFANTE (2002. p.
230) critica esse fato ao afirmar que essas diversas espécies buscam encobrir atividades
que afetam a sociedade, além de servir apenas para corresponder aos interesses de
determinados grupos.
Mediante nomes encobrir determinadas práticas que afetam os
atavismos da tribo, e impedir outras que afetam os interesses
corporativos, sanitários, das companhias seguradoras, ou de alguns
pacientes que desejam morrer, pois seguir vivendo é um fardo
insuportável.6 (CAMBRON INFANTE, 2002, p. 230). (Tradução livre do
autor).
Embora a crítica da autora seja pertinente, é importante destacar que as
classificações desse método podem influenciar na responsabilidade do agente, visto que,
por exemplo, se ativa e involuntária, na verdade, estaria se praticando um assassinato, caso
não tenha sido feita de forma piedosa (SINGER, 1999. p. 176-178). Aqui há a diferença de
contextos sociais, haja visto, no Brasil, qualquer uma das hipóteses ser tipificada no art. 121
6 Texto original: “[...] mediante nombres encobrir determinadas prácticas que afectan a los atavismos

de la tribu, e impedir otras y esto según subyazcan intereses corporativos, sanitários, de las
companhias asseguradoras, o los de algunos pacientes que desean morir, porque seguir viviendo es
una carga insuportable”.
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do Código Penal Brasileiro (Homicídio), sendo caso de diminuição da pena a relevância
moral do ato (art. 121, §1ºdo CPB).
O suicídio assistido é outra forma encontrada para se morrer dignamente. Conforme
a nomenclatura indica, um terceiro, especialista médico, auxilia o indivíduo a pôr fim a sua
vida de forma menos sofrida e dolorosa (STOFFEL, 2009. p. 312-320). PESSINI (2004.
p.127), diferencia esse ato da eutanásia por “não utilizar ou descontinuar cuidados médicos
de suporte de vida, com base na recusa do paciente”. Destarte, no caso, é o próprio indivíduo
que comete o ato de implicar fim à própria vida, e não o terceiro, que apenas irá auxiliar,
fornecendo, por exemplo, o medicamento apropriado.
A ortotanásia, por sua vez, é o método em que a morte é dada a seu tempo, visto que
visa a suspensão de tratamentos fúteis para o prolongamento desnecessário da vida,
possibilitando ao paciente chegar ao seu fim de forma mais natural possível, mas sem
sofrimento, utilizando-se, para isso, de métodos paliativos. Situa-se entre a abreviação da
vida e o seu adiamento injustificado, tornando-se o termo médio e ponderado, mais próximo
da dignidade da pessoa humana (VIEIRA, 2009. p. 106-107). Já há certa permissão dentro
da comunidade médica pela Associação Médica Mundial e, no Brasil, pelo Conselho Federal
de Medicina através da Resolução 1.805/2006.
Todos esses métodos constituem o oposto da distanásia, a qual é tratada na
literatura como o prolongamento desregrado da vida do paciente, de forma que chega a
causar agonia e sofrimento a ele, em virtude da aplicação de métodos e tratamentos fúteis,
haja vista não haver qualquer possibilidade de sobrevivência ou, ainda, para a manutenção
da vida de forma artificial quando em estado de coma irreversível (VIEIRA, 2009. p. 233234).
A EUTANÁSIA SOCIAL (MISTANÁSIA) E A SITUAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o termo saúde como sendo “o estado
de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas na ausência de doença ou de
enfermidade” (OMS, 1946). Diante dessa concepção, é possível inferir que o termo não se
restringe apenas ao sentido patológico, visto que é expansivo à vida em suas mais diversas
dimensões.
O modelo econômico mundial proporciona, de uma forma ou de outra, a
desigualdade social. Por mais que haja o interesse em reduzi-lo, o sistema de mercado
pressupõe a manutenção desse desequilíbrio entre os indivíduos. Em linhas gerais, essa
situação representa a desproporcionalidade na distribuição de renda o que, de certa forma,
influência nas condições de acesso aos serviços básicos e determina a própria formação
individual sob o viés de controle.
Através de um raciocínio lógico, percebe-se que, para equilibrar a situação, ou ao
menos atenuar, o Estado, pelas mais diversas formas, acaba por intervir, haja vista a
importância da saúde para toda a comunidade, em virtude de afetar a vida dos cidadãos.
Destarte, atrai, para si, a responsabilidade na garantia da prestação de serviços, ao menos
os básicos.
No Brasil, a Constituição Federal, em seu art. 6˚, garante a saúde no rol dos direitos
sociais. Ademais, garante a competência a todos os entes federativos, segundo o que está
disposto no art. 25. O art. 196, ainda dispõe a universalidade do direito, além do dever
estatal em garanti-lo. É importante ressaltar, ainda, que deve estar em consonância com o
princípio da dignidade da pessoa humana, visto este orientar todo o ordenamento jurídico.
Para CANOTILHO e MOREIRA (1984, p.342), esse direito pode ser divido de duas
formas, sendo a primeira em um sentido negativo, pois o Estado não deve atuar de modo a
prejudicar a saúde, enquanto a segunda se faz sob o viés positivo, pois o ente público deve
atuar na promoção de melhorias na área.
Todavia, por mais que se encontre positivado no ordenamento jurídico pátrio,
inclusive sob status constitucional, a realidade indica que a eficácia está longe de ser
alcançada. Diariamente, veicula-se nos meios de comunicação notícias da precariedade da

– 67 –

saúde pública no país, com pessoas padecendo em filas pela falta de atendimento ou pela
má qualidade do serviço prestado.
A omissão estatal na promoção de uma saúde pública eficiente, sob a escusa da
reserva do possível, leva a complementaridade de sua oferta por parte da iniciativa privada.
Assim, os planos de saúde surgem como uma alternativa viável frente ao serviço público,
servindo como garantia de se obter uma prestação mais digna. Encontra-se, essa alternativa,
no meio termo entre a oferta do Estado, realizada por meio do Sistema Único de Saúde (SUS)
e a negociação direta com especialista ou clínicas, haja vista o seu custo ser elevado.
Da mesma forma que se encontra no termo médio entre as ofertas, com um custo
condizente com os serviços, a prestação dos serviços também se dá de forma proporcional
a esses dados. Não obstante, o desrespeito em relação às normas presentes no Código de
Defesa do Consumidor costuma ser rotineiro, além da elevada burocracia para a permissão
a um atendimento, não obstante a limitação aos médicos credenciados a determinado plano.
Com isso, as pessoas não selecionadas pela “desigualdade” costumam optar pela negociação
direta com os médicos, clínicas e hospitais, obtendo a melhor qualidade do serviço.
Parece que, diante da realidade da sociedade social, alguns indivíduos são
escolhidos, direta ou indiretamente, para ter acesso (ou não) a oportunidade de
manutenção da própria saúde, através da ponderação valorativa de sua vida em virtude da
posição que ocupa dentro da ordem financeira. Esse fato é ainda mais grave quando
institucionalizado pelo próprio Estado, o qual se utiliza do poder para manejar a condição
dos indivíduos.
Ora, agora que o poder é cada vez menos o direito de fazer morrer e cada
vez mais o direito de intervir para fazer viver, e na maneira de viver, e
não “como” da vida, a partir do momento em que, portanto, o poder
intervém, sobretudo, nesse nível para aumentar a vida, para controlar
seus acidentes, suas eventualidades, suas deficiências, daí por diante a
morte, como termo da vida, é evidentemente o termo, o limite, a
extremidade do poder. Ela está do lado de fora, em relação ao poder: é o
que cai fora de seu domínio, e sobre o que o poder só terá domínio de
modo geral, global, estatístico (FOUCAULT, 2000, p. 295-296).
A importância dada ao bem “vida” possibilitou ainda mais a ingerência do Estado na
área da saúde, que se utiliza do Biopoder para exercer o controle sobre a população.
Destarte, os interesses conflitantes relacionados diretamente à vida em um sentido
biológico, aproxima-se ou não dos valores mais humanos conforme as ações do poder
público. Da mesma forma, é possível dizer que o processo de morrer passou a depender da
vontade estatal, visto que a oferta de serviços públicos de qualidade no que concerne à
saúde está de acordo com as políticas propostas pelo governo.
Destarte, surge uma nova forma de morrer contrária aos ideais de dignidade da
pessoa humana, sendo denominada eutanásia social ou, ainda, mistanásia, termo proposto
no sentido de “morte miserável, fora e antes da hora” (MARTIN, 1998, p. 172). Ela decorre
em virtude justamente da desigualdade social, seja por falta de atendimento médico
adequado ou das condições de miserabilidade. A falta de recursos financeiros a estimula,
não obstante a ausência (ou má-fé) do Estado para e garantir pelo menos as mínimas
condições de sobrevivência à sua população.
CONCLUSÃO
É visível a influência da tecnologia no cotidiano das pessoas. A vida – e a morte –
está condicionada ao desenvolvimento tecnológico, principalmente na área da saúde. Isso
pode ser constatado através das alterações ocorridas a partir de meados do Século XX, cujo
resultado foi a criação de uma diversidade de padrões no momento de constatação da
morte, das formas de tratamento das enfermidades, enfim, da medicalização da vida como
um todo.
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Não é por menos o surgimento da bioética nesse cenário. De certa forma, através
dela foi possível o estabelecimento de certos limites à ganância humana na busca pela
“imortalidade” ou, ao menos, no adiamento da morte Ademais, a inserção dela no contexto
burguês, gerou uma “corrida” por viver mais e, consequente, corrompeu o seu sentido
inicial, uma vez que o lucro passou a ser intentado como objetivo principal. Não é por menos
que há toda uma disputa em relação ao registro de patentes e o estabelecimento de padrões
estatísticos para mensurar a “qualidade de vida”.
O ser humano, porém, necessita de dignidade, mesmo que seja no momento do fim
de sua existência material. Os procedimentos médicos podem garantir esse anseio, pela
eutanásia, pelo suicídio assistido ou pela ortotanásia. Porém, em alguns casos, há a
resistência em garantir uma morte digna por diversos motivos, dentre eles a existência de
moralidades e legislações que impedem tais atos. Às vezes, não se torna interessante
também, para a sistemática social, a permissão da morte ao indivíduo, uma vez que significa
o fracasso da tecnologia em garantir a saúde. Tutelar isso, portanto, nada mais é do que
admitir limitações humanas.
E mais, é possível dizer que dentro de uma mesma comunidade, há três divisões no
que concerto sistema de saúde, de modo a, por questões principalmente financeiras, inserir
o indivíduo dentro de uma oferta de serviço que varia do péssimo/insuficiente (público),
médio/mínimo de dignidade (planos de saúde) e bom/digno (particular sem mediação de
qualquer plano). Através dessa conjuntura, o Estado permite a vida e a morte de seus
cidadãos, sendo o último direcionado ao sistema público, tendo em vista não ser novidade
o pífio serviço ofertado, o qual culmina na situação desastrosa denominada “mistanásia” ou
“eutanásia social”.
Percebe-se, com isso, que as políticas públicas e as tecnologias como um todo, além
de padronizarem as condutas, podem oferecer resistência à consecução de uma morte
digna, seja pela forma negativa ao não permitir esse direito, bem como pela comissiva, ao
causar mais dor e sofrimento aos indivíduos.
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RESUMO: Os direitos da personalidade foram tratados pela primeira vez na legislação
pátria com o advento do Código Civil de 2002, onde são abordados em todo um capítulo. Sua
posição, na parte geral do código reflete uma mudança paradigmática do direito civil, que
se reconhece como parte de um ordenamento cujo valor máximo é a proteção da pessoa
humana. A esta constatação segue uma reelaboração da dogmática civilística, na qual os
direitos da personalidade desempenham importantíssimo papel fundamental3. A inclusão
dos direitos da personalidade é a representação das mudanças assumidas pelo direito civil
desde o fim dos chamados códigos oitocentescos. As mudanças na sociedade e a orientação
por valores presentes nas constituições tais como as igualdades formais, ajudaram a realizar
este contato com a realidade4. Assim, o presente artigo visa fazer uma análise dos direitos
da personalidade, especialmente quanto ao disposto no artigo 13 do Código Civil, em relação
ao processo transexualizador praticado no Brasil desde 19975 através do Sistema Único de
Saúde (SUS), utilizando-se como parâmetro a Teoria do Direito Vivente de Eugen Erlich
(1862/1922) e reescrita por Elígio Resta. Frisa-se que no presente artigo não será tratada a
questão da despatologização6 do transexualismo visto que o tema é muito abrangente
ficando restrito somente aos direitos da personalidade.
Berta Schumann, Advogada. Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direto da
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rev e atual. Rio de Janeiro: Renovar , 2003. p. 35.
4 Ibid., p. 36.
5 BRASIL. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA Resolução CFM nº 1.482/1997 (revogada).
6 O diagnóstico de transtorno de identidade de gênero ainda continua a ser valorizado por facilitar
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novos direitos, direito vivo
ABSTRACT: The rights of personality were treated for the first time in Brazilian legislation
with the advent of the Civil Code of 2002, which are covered in a whole chapter. Its position
in the general part of the code reflects a paradigm shift in civil law, which is recognized as
part of a land whose maximum value is the protection of the human person. To this finding
follows a reworking of civil dogmatic, in which the rights of personality play important key
role. The inclusion of personality rights is the representation of the changes undertaken by
civil law since the end of so-called eight hundred codes. Changes in society and the guidance
values present in constitutions such as formal equality, helped realize this touch with
reality. Thus, this article aims to make an analysis of personal rights, particularly with
regard to Article 13 of the Civil Code, in relation to transsexuals process practiced in Brazil
since 1997 through the Unified Health System (SUS), using as parameter the legal theory of
Living Rights of Eugen Erlich (1862/1922) and rewritten by Eligio Resta. In this article will
not address the issue of transsexualism the depathologization since the topic is very
comprehensive being restricted only to the rights of personality.
Keywords: personality rights, autonomy, transsexuals process, new rights, living rights
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2.O processo transexualizador no Brasil;3. A Organização Mundial
da Saúde e o conceito de saúde; 4. O Código Civil e os direitos da personalidade; 4.1. O artigo
13 do Código Civil frente à autonomia sobre o próprio corpo; 4.2. O livre convencimento
informado. 5. Os novos direitos e a teoria do direito vivo; 6. Considerações finais; 7.
Referências
INTRODUÇÃO
Durante o século XX, percebeu-se que as relações privadas já não podiam mais se
valer de um sistema cujo ponto de referência era a propriedade. Uma renovação conceitual
era necessária e um dos seus resultados foi exatamente a categoria dos direitos da
personalidade. Algumas menções pioneiras ao termo direitos da personalidade remontam
ao século XIX, porém, foi no século seguinte que a matéria teve seu decisivo
desenvolvimento7.
A promulgação da Constituição de 1988 foi o ápice do denominado processo de
redemocratização que rompeu com o longo período ditatorial, trazendo um numeroso rol
de direitos, especialmente os direitos sociais, dentre os quais está a proteção ao direito da
personalidade, mencionado no artigo 5° da Carta Magna, Capítulo que trata dos direitos e
deveres individuais e coletivos.
Na legislação civilista, os direitos da personalidade foram abordados pela primeira
vez no ordenamento jurídico brasileiro a partir do Código Civil de 2002, o qual dedicou todo
que retira a autonomia e não reconhece a condição de sujeitos das pessoas transexuais e travestis.
Atualmente, são mais de 100 organizações e quatro redes internacionais na África, na Ásia, na Europa
e na América do Norte e do Sul que estão engajadas na campanha pela retirada da transexualidade
do DSM e do CID. As mobilizações se organizam em torno de cinco pontos: 1) retirada do Transtorno
de Identidade de Gênero (TIG) do DSM-V e do CID- 11; 2) retirada da menção de sexo dos documentos
oficiais; 3) abolição dos tratamentos de normalização binária para pessoas intersexo; 4) livre acesso
aos tratamentos hormonais e às cirurgias (sem a tutela psiquiátrica); e 5) luta contra a transfobia,
propiciando a educação e a inserção social e laboral das pessoas transexuais. BENTO, Berenice.
Despatologização do gênero: a politização das identidades abjetas. Estudos Feministas,
Florianópolis, 20(2): 569-581, maio-agosto/2012, p. 573. Disponivel em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2012000200017/0>. Acesso
em 19 de abr de 2015.
7 DONEDA, Danilo. Os direitos da personalidade no Código Civil, in TEPENDINO, Gustavo
(organizador). A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. 2. ed.
rev e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 38.
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o Capítulo II a eles, ou seja, do artigo 11 ao artigo 21. Entretanto, verifica-se que a norma
positivada – e em especial o artigo 13 - já nasceu obsoleta e isso se deve à longa tramitação
que o projeto do Código Civil sofreu, uma vez que data do final da década de 1970 e início
da década de 1980.
Independente disso, o surgimento dos direitos da personalidade é considerado um
reflexo das mudanças sociais, em especial no pós-guerra. A sociedade contemporânea vive
uma eclosão de novos direitos, advindos da velocidade com que os acontecimentos
permeiam a vida humana e o que não era sequer uma possibilidade, hoje é uma realidade.
Eugen Ehrlich (1862/1922), pensou a Teoria do Direito Vivo, estabelecendo a vida como
centro do Direito, a vida como razão de ser ao Direito, portanto, a este cabe uma concepção
bem mais abrangente de vida e sociedade para que suas respostas estejam à altura dos
anseios sociais.
Reescrita por Elígio Resta8, a Teoria do Direito Vivo busca uma reflexão do Direito
frente à evolução da sociedade calcada na inovação. A velocidade das informações e a
complexidade dos acontecimentos requerem um Direito em “movimento”, diferente da
estagnação normativa com a qual estamos acostumados a conviver. As respostas
apresentadas pelo sistema jurídico são, não raro, ineficazes, porque não basta responder o
que é o Direito, é preciso mais, é preciso atender à demanda social com a efetiva resolução
dos conflitos, sob pena de falência do próprio sistema.
E é desta forma que será analisado o artigo 13 do Código Civil em confronto com o
processo transexualizador, o qual decorre do surgimento destes novos direitos, do direito
vivente ou direito posto, mas que ainda não encontra regulamentação legal no ordenamento
jurídico vigente, encontrando guarida em Portarias e Resoluções do Ministério da Saúde e
do Conselho Federal de Medicina. Mesmo não regulamentado através da legislação deve ser
levada em consideração a autonomia do paciente, considerada como o respeito à sua
vontade, ao seu direito de autogovernar-se e à participação ativa no seu processo
terapêutico o que é recente na história da relação médico-paciente, abandonando-se o
antigo método paternalista. Também deve ser levado em conta que ter saúde não é somente
a ausência de enfermidade, mas sim, o bem estar psicológico e social.
O PROCESSO TRANSEXUALIZADOR NO BRASIL
Transexual é o termo que designa os indivíduos que não se identificam, em graus
diferentes, com comportamentos esperados do gênero que lhes foi atribuído quando de seu
nascimento, podendo também ser qualificados como transgênero, definição mais ampla que
se aplica a outros grupos que, igualmente, vivenciam papéis de gênero divergentes – como
travestis e drag queens. Refere Gomes Jesus9 que para estas pessoas “seu corpo não está
adequado à forma como pensam e se sentem, e querem corrigir isso o adequando ao seu
estado psíquico”. Essa adequação pode se dar de diversas formas: modo de se vestir,
tratamentos hormonais ou ainda por intermédio de cirurgias para implante ou retirada de
seios e transgenitalização.
Assim, o transexual sofre de conflito entre a identidade de gênero e o seu sexo
corporal: nasce com corpo de homem, mas se entende como mulher (o mesmo vale para o
transexual feminino). Ou seja, ele pertence formalmente a um sexo, mas tem a convicção
imutável de pertencer ao outro sexo: rejeita suas características sexuais, rejeita qualquer
tentativa de recondução psicológica ao sexo anatômico e anseia pela correção cirúrgica.
Logo, não se trata de uma intervenção estética, mas reparativa que ajuda a eliminar a auto
repulsa (fato gerador de suicídio e automutilação), afinal, seus órgãos genitais causam
constrangimento social e de relacionamento10.
8 RESTA, Eligio. Diritto vivente. Roma: Laterza, 2008.
9JESUS, Jaqueline Gomes de. Orientações sobre a população transgênero: conceitos e termos.
Brasília, 2012. Disponível em:
<http://issuu.com/jaquelinejesus/docs/orienta__es_popula__o_trans>. Acesso em: 27 jan. 2015.
10 BRASIL. Via Jus. O Direito, a Saúde e a Transexualidade. Disponivel em:
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Apesar das mudanças políticas e sociais em relação às transexualidades e
travestilidades, elas ainda são consideradas pela Associação de Psiquiatria NorteAmericana (APA) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como transtornos mentais. O
desejo em produzir um diagnóstico diferenciado para transexuais, anunciado
precariamente na década de 1960, ganhou concretude nos anos 1980. A sua inclusão no
Código Internacional de Doenças, em 1980, foi um marco no processo de definição da
transexualidade como uma doença11. Desde então, o Comitê da Associação Médica
Americana para a Sexualidade Humana reconheceu a psicoterapia como ineficiente para
transexuais adultos e sugeriu a Terapia de Redesignação Sexual.
No Brasil, o primeiro caso de cirurgia de redesignação sexual foi em 1971, ou seja,
durante a ditadura, mas só depois da Constituição Federal, promulgada em 1988, que a
discriminação com base no comportamento sexual começou a ser sancionado. O artigo 1°
da Constituição brasileira, afirma a dignidade da pessoa humana como fundamento de uma
democracia constitucional e o artigo terceiro afirma que o objetivo do Estado democrático
é promover o bem estar dos todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação12.
Em setembro de 1997, o Conselho Federal de Medicina - CFM, através da Resolução
1482/97, aprovou a realização de cirurgias de transgenitalização nos hospitais públicos
universitários do Brasil, a título experimental, subordinando as intervenções, também, às
normas e diretrizes éticas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 196/1996, sobre
pesquisas em seres humanos. A partir daquele ano, vários serviços interdisciplinares
especializados começaram a se organizar motivados, principalmente, pela demanda de
transexuais ao atendimento público, após a divulgação pela mídia da aprovação da
Resolução do CFM, que, finalmente, reconhecia como lícita à realização dos procedimentos
no Brasil.
No ano de 2002 o Conselho Federal de Medicina reformulou a Resolução CFM n.º
1482/97, e aprovou a Resolução CFM n.º 1652/2002, que ampliou as possibilidades de
acesso aos procedimentos de transexualização. Esta, por sua vez, foi revogada pela
Resolução nº 1.955/2010 do Conselho Federal de Medicina, ainda em vigor. No ano de 2001,
a Ação Civil Pública n° 2001.71.00.026279-9/RS, intentada pelo Ministério Público Federal
contra a União, foi decisiva na redefinição e na ampliação do procedimento transexualizador
no Sistema Único de Saúde, o qual, atualmente, foi regulado pela Portaria 2.803 de 19 de
novembro de 2013 do Ministério da Saúde13.
Cabe frisar que no Brasil, a cirurgia de redesignação de gênero somente é realizada
através do Sistema Único de Saúde (SUS). Para tanto, 04 (quatro) hospitais estão
autorizados à realização do procedimento, quais sejam, Hospital de Clínicas de Porto Alegre
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul/ Porto Alegre (RS), Universidade Estadual do
Rio de Janeiro - HUPE Hospital Universitário Pedro Ernesto/ Rio de Janeiro (RJ), Fundação
Faculdade de Medicina HCFMUSP - Inst. de Psiquiatria Fundação Faculdade de Medicina
MECMPAS/ São Paulo (SP) e Hospital das Clinicas - Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Goiás/ Goiânia (GO)14.
<http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=1793&idAreaSel=19&seeArt=yes>. Acesso em: 27 jan. 2015.
11 BENTO, Berenice. Despatologização do gênero: a politização das identidades abjetas. Estudos
Feministas, Florianópolis, 20(2): 569-581, maio-agosto/2012, p. 575. Disponivel em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2012000200017/0>. Acesso
em 19 de abr. de 2015.
12 VIAL, Sandra. Regina Martini. Transgender Trouble. A Transdisciplinary Approach to Transsexual
Rights. Verifiche XLII, v. 1-3, p. 120, 2013
13 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2.803 de 19 de novembro de 2013. Redefine e amplia o
Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html>. Acesso em 27
jan. 2015.
14 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2.803 de 19 de novembro de 2013. Redefine e amplia o
Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em:
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É sabido que o procedimento transexualizador deve ser precedido de uma vasta
preparação psicológica, visto que, além da bruta transformação física, os seus efeitos
emocionais são consideráveis. Logo, o paciente deve ser muito bem orientado e preparado
para a grande mudança a qual se submeterá em razão de sua irreversibilidade. Um dos prérequisitos à realização da cirurgia é o acompanhamento bimensal do paciente, por dois
anos, com uma equipe multidisciplinar, inclusive, com a realização de hormonioterapia
iniciada dois anos antes do procedimento. O tratamento hormonal tem como idade mínima
18 anos, enquanto que para a cirurgia a idade mínima é 21 anos e a máxima, 75 anos.
Além de intensificar o tratamento hormonal, o paciente dá início a outras cirurgias
preliminares, como aumento ou redução das mamas, operações no pescoço, mãos ou face 15.
Conclui-se, desta forma, que o processo transexualizador nada mais é do que o
exercício da autonomia da vontade sobre o próprio corpo e o livre consentimento do
transexual, aliado ao seu bem-estar físico e psicológico (integralidade do ser humano e
qualidade de vida).
A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE E O CONCEITO DE SAÚDE
Quando o assunto é o Sistema Único de Saúde (SUS), o que vem à mente é a
enfermidade do paciente que deve ser atendida de pronto pelo estado, proporcionando o
mínimo de sanidade física.
Entretanto, o conceito de saúde dado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é
muito mais do que isso. A Organização Mundial da Saúde define a saúde como "um estado
de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e
enfermidades16”.
Logo, deverá ser levado em conta o bem-estar do paciente em todos os aspectos, o
que atinge em cheio os direitos da personalidade. Assim, ao autorizar a realização do
processo transexualizador no Brasil, o Ministério da Saúde reconheceu a concepção de
saúde como um conceito transdisciplinar, muito além do sentido estrito de "ausência de
enfermidade”, que envolve também uma dimensão social sobre o reconhecimento de uma
identidade pessoal. Orientação sexual e gênero foram, assim, considerados como elementos
fundamentais de saúde, entendido como um bem-estar geral que envolve condições de
respeito e possibilidades para expressar sua identidade e personalidade17.
Levando-se em conta este conceito e todas as mudanças que ocorrem na sociedade,
o exercício da autonomia da vontade do sujeito está mais evidente, pois esta autonomia é o
respeito à sua vontade, ao seu direito de autogovernar-se e à participação ativa no seu
processo terapêutico, o que de certa forma é recente na história da relação médico-paciente.
Com o advento da Constituição Federal em 1988, esta passou a regulamentar o
direito à saúde no Titulo VIII, Capitulo II, Seção II, no artigo 196 a 200, concretizando o que
o Movimento Sanitário pleiteava. Entretanto, a regulamentação do Sistema Único de Saúde
se deu somente em 1990, com a Lei n° 8.080/90 (Lei do SUS) e Lei n° 8.142/90 (Lei Orgânica
da Saúde). Com a promulgação da Carta Magna, o direito à saúde passou a ser
descentralizado, regionalizado e hierarquizado (artigo 198), mas solidário entre si.
O modelo paternalista, no qual o médico decidia o que era melhor para o paciente
está enfraquecido e a sociedade assume hoje uma postura mais independente sobre as
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html. Acesso em 27
jan. 2015.
15 COUTO, Edvaldo Souza. Transexualidade: o corpo em mutação. Salvador: Grupo Gay da Bahia, 1999.
p. 48.
16 Universidade de São Paulo. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. Constituição da Organização
Mundial da Saúde (OMS/WHO) – 1946. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-daSa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html>. Acesso em: 28 jan.
2015.
17 VIAL, Sandra. Regina. Martini. . Transgender Trouble. A Transdisciplinary Approach to Transsexual
Rights. Verifiche XLII, v. 1-3, p. 133, 2013.
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terapias a que irão submeter-se ou não. A conduta paternalista revelava-se tanto na
sonegação das informações, quanto no induzimento do paciente ao meio de tratamento que
o profissional entendesse ser o mais recomendado. A autonomia do paciente era
relativizada pela ideia de que o profissional sabia o que era melhor para seu paciente 18.
Ademais, o limite mais grave do paternalismo é reduzir o bem do enfermo ao bem físico e
esquecer que a saúde e o bem-estar do enfermo são compostos de outros elementos, por
exemplo, psíquicos e espirituais, para os quais o médico não tem competência. O
paternalismo médico considera apenas a dimensão material do corpo que se torna um
objeto de desvelo beneficente. Mas, às vezes este desvelo pode ser redutivo e desrespeitoso.
Daí a importância de levar em consideração os desejos do enfermo. Por outro lado, não se
pode cair no exagero oposto de identificar simplesmente o bem do enfermo com a sua
vontade e autonomia, tornando o médico um simples executor dos desejos do paciente19.
Veja-se que o processo transexualizador, ao mesmo tempo de depende da vontade
do transexual, ainda deve seguir um protocolo para a sua aprovação, o qual deve ser seguido
à risca pelo médico e pelo paciente, o que de certa forma confronta com a autonomia visto
que ainda está condicionado a um diagnóstico patologizante.
O CÓDIGO CIVIL E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE
O Código Civil de 1916 dizia que “todo o homem é capaz de direitos e obrigações na
ordem civil”. Essa expressão “todo homem” era usada de forma ampla para se referir tanto
a homens como a mulheres no sentido de dizer que a tutela jurisdicional era oferecida a
todos. A expressão “todo homem” foi substituída no Código Civil de 2002 pela expressão
“toda pessoa”, o que é mais moderno, contemporâneo, mais adequado à atual Constituição
Federal que estabelece de forma bastante clara a igualdade entre homens e mulheres e
proíbe a diferenciação entre os sexos, valorizando a dignidade do ser humano e os preceitos
da liberdade e da igualdade para o gênero humano.
O atual Código Civil brasileiro optou por trazer em seu texto a expressão “pessoa
natural” que o professor Carlos Roberto Gonçalves conceitua como sendo “o ser humano
considerado como sujeito de direitos e obrigações e que é dotado de razão e de condição
que o leva à convivência em sociedade20” e para ser assim considerado, basta nascer com
vida, adquirindo, assim, a personalidade.
Para o Direito contemporâneo, pessoa é todo ente ou organismo suscetível de
adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres. Frisa-se que a lei faz referência a pessoa
física e jurídica, entretanto, por ora limitar-nos-emos ao conceito de pessoa física.
Como dito, o Código Civil de 2002 era necessário, fazendo-o à luz das diretrizes
expostas na Carta Magna, adequando-se assim, toda a ordenação jurídica privada. Como
exemplo pode-se citar a inclusão dos Direitos da Personalidade (art. 11 a 21), à redução do
limite da maioridade (art. 5°), a reforma do Direito de Família (art. 1.511 e seguintes), a
inserção de elementos morais no âmbito das relações obrigacionais (art. 186), à previsão
de mecanismos de intervenção estatal nos contratos privados (arts. 157 e 478 a 480), a
responsabilidade objetiva (art. 927, parágrafo único), dentre outras tantas, modificando o
alcance dos institutos de direito privado21.

AMRIGS, Os limites objetivos à liberdade de consentimento do paciente na assistência médica.
Revista da AMRIGS, Porto Alegre, out.-dez. 2011. Disponível em:
<http://www.amrigs.com.br/revista/55-04/0000072184-miolo_AMRIGS4_seos_limites.pdf>.
Acesso em: 08 jun.2014.
19 JUNGES, José Roque. Bioética: perspectivas e desafios. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 1999. p. 41.
20 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Parte Geral. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 95.
21 BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. A Constituição de 1988 e o Direito Civil: os
novos princípios fundamentais para o relacionamento privado. In: ____________. Direito Civil
Constitucional. 3. ed. ver e atual. 2. ed. Da obra “O direito civil na Constituição de 1988”. São Paulo:
RT, 2003, p. 24.
18
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As ideias de dignidade, liberdade, segurança e justiça social ganharam forma. Os
aspectos morais produziram efeitos nas relações obrigacionais, na responsabilidade civil e
nas relações familiares, tudo em defesa das pessoas, de categorias de consumidores,
individual ou coletivamente considerados, dentre inúmeras outras aplicações possíveis22.
O princípio da igualdade impõe a adoção de mesmo tratamento aos destinatários
das medidas estatais, a menos que razões suficientes exijam diversidade de tratamento,
recaindo o ônus argumentativo sobre o cabimento da diferenciação. O direito fundamental
de liberdade, diretamente relacionado com os direitos fundamentais ao livre
desenvolvimento da personalidade e de privacidade, concebendo os indivíduos como
sujeitos de direito ao invés de objetos de regulação alheia, protege a autonomia como esfera
da vida individual livre da interferência de terceiros, afastando imposições indevidas sobre
quem quer que seja. A norma de direito fundamental que consagra a proteção à dignidade
humana requer a consideração do ser humano como um fim em si mesmo, ao invés de meio
para a realização de fins e de valores que lhe são externos e impostos por terceiros; são
inconstitucionais, portanto, visões de mundo que imponham limites e restrições indevidas,
com repercussão no acesso a procedimentos médicos23.
Assim, ajustou-se a ordem privada, de acordo com as rupturas operadas pela nova
ordem jurídica. Como consequência, as leis ordinárias incompatíveis são substituídas por
outras ou têm declarada a sua inconstitucionalidade.
Mas, o que vem a ser a pessoa? De acordo com Wilson Engelmann 24, o conceito de
pessoa é diverso do conceito de sujeito e indivíduo. Segundo o autor, a pessoa não é
concebida como algo abstrato. Pelo contrário, ela é um caso concreto. Com isso, o ser da
pessoa não pode ser limitado a uma mera concepção legalista de sujeito. Tem-se algo mais,
o próprio fundamento da obediência à norma jurídica está baseado naquela concepção de
pessoa. Portanto, a obediência aos comandos externos (Direito), assim como aos internos
(morais) não dependem da sua criação heterônoma. Pelo contrário, eles existem dada a préexistência da pessoa.
Ainda, no mesmo texto, o autor leciona que o sujeito pode ser criado pelo Direito,
mas a pessoa não, pois ela antecede à criação de qualquer enunciado jurídico ou de dever
ser. É por isso que não se poder dizer que a pessoa
é um vazio “ponto de partida” de atos, senão que é o ser concreto, sem o
qual, quando se fala de atos, não se alcança nunca o modo de ser pleno e
adequado de um ato, senão somente uma essência abstrata: os atos se
concretizam deixando de ser essências abstratas para passar a ser
essências concretas, a partir de sua pertinência à essência desta ou
daquela pessoa25.
Ainda, menciona o texto que, os conceitos enquanto tais são meras concepções
abstratas e a aquisição de um contorno concreto, vivido, dependerá da interferência da
BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. A Constituição de 1988 e o Direito Civil: os
novos princípios fundamentais para o relacionamento privado. IN:____________. Direito Civil
Constitucional. 3. ed. ver e atual. da 2. Ed. Da obra “O direito civil na Constituição de 1988”. São
Paulo: RT, 2003, p. p. 26.
23 BRASIL, Tribunal Regional da 4° Região. Ação Civil Pública n° 2001.71.00.026279-9/RS. Disponível
em:
<http://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txt
PalavraGerada=ozqv&hdnRefId=b0609b0477b6b445664d2b1ddf2ec47d&selForma=NU&txtValor
=200171000262799&chkMostrarBaixados=1&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtData
Fase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras>.
Acesso em: 19 de abr. de 2015.
24 ENGELMANN, Wilson. O bem humano como motivador da (re) significação do Conceito de
Direito. IN: Revista Direito e Justiça: Reflexões sociojurídicas. Santo Ângelo, ano VI, n. 9, nov. 2006,
p.363.
25 Ibid., p. 363.
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pessoa. Ela é a verdadeira realizadora de atos. A partir de sua utilização e vivificação pela
pessoa, aqueles conceitos passam a ter concretude e aplicabilidade efetiva. A pessoa, como
titular da capacidade para a operacionalização das exigências metodológicas da
razoabilidade prática, tem a condição necessária para o exercício dos bens humanos básicos.
E mais, além do exercício, a busca pelo seu respeito no seio da sociedade, ou seja, a vida
conjugada das pessoas26.
Por fim, os conceitos de sujeito e indivíduo, por sua vez, esquecem a particularidade
de cada situação da vida, escondendo a verdadeira essência humana da pessoa atrás de um
conceito abstrato de sujeito ou na universalização do indivíduo que tudo pode, mas na
verdade não tem acesso a quase nada; ou então, pelo outro lado um indivíduo que pode tudo
e tem acesso a tudo, em detrimento de igual direito dos demais.
O ARTIGO 13 DO CÓDIGO CIVIL FRENTE À AUTONOMIA SOBRE O PRÓPRIO CORPO.
Os direitos da personalidade vieram como resultado da eclosão de novos direitos
surgidos no pós-guerra. Ao mesmo tempo em que o Código Civil inovou ao tratar dos
direitos da personalidade, um dos dispositivos já nasceu obsoleto, pois, desde a sua redação
até a entrada em vigor do Código, os novos direitos surgidos da galopante mudança social,
modificaram-se com uma rapidez sem precedentes. Trata-se do artigo 13 do Código Civil, o
qual possui a seguinte redação:
Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do
próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade
física, ou contrariar os bons costumes.
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de
transplante, na forma estabelecida em lei especial.
Segundo Doneda, o artigo 13 revela uma forte inspiração da lei italiana,
especificamente do artigo 5° do código civil italiano (sobre atos de disposição do próprio
corpo). O dispositivo aplica-se na verdade, aos atos de disposição de partes do corpo. A
princípio, ficam permitidos os atos de disposição de partes renováveis do corpo sujeitos,
porém, a regulamentação (como o caso da doação se sangue). A exceção aberta no parágrafo
único refere-se aos casos de doação de órgãos dúplices, tecidos ou partes do corpo, nos
termos do artigo 9° da Lei n° 9.434/97, a qual dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e
partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências27.
O referido autor, entretanto, menciona que o legislador não avançou em um tema
que vem sendo posto ao debate a alguns anos, que é o da mudança de sexo através do
processo transexualizador, a qual, literalmente, implica na diminuição permanente da
integridade física. Logo, o autor conclui que, visto que seu escopo final é a adequação da
pessoa a uma situação existencial mais adequada ao desenvolvimento de sua personalidade,
estaria nesta perspectiva compreendida pelo direito à integridade psicofísica28.
O ser humano, por ser um sujeito com consciência, inteligência, memória e
habilidade de comunicação, desenvolveu uma capacidade inata de tomar decisões racionais.
É por isso que se diz que a autonomia da vontade ou liberdade de escolha é uma das notas
mais importantes da dignidade da pessoa humana, que é o valor central do ordenamento
jurídico brasileiro, o que torna necessária a relativização da indisponibilidade do próprio
corpo disposta no artigo 13.
ENGELMANN, Wilson. O bem humano como motivador da (re) significação do Conceito de
Direito. IN: Revista Direito e Justiça: Reflexões sociojurídicas. Santo Ângelo, ano VI, n. 9, nov. 2006,
p. 364.
27 DONEDA, Danilo. Os direitos da personalidade no Código Civil, in TEPENDINO, Gustavo
(organizador). A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. 2ed. rev
e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 50.
28 Ibid., p.50.
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A autonomia da vontade é a faculdade que o indivíduo possui para tomar decisões
na sua esfera particular de acordo com seus próprios interesses e preferências. Isso significa
basicamente o reconhecimento de um direito individual de fazer tudo aquilo que se tem
vontade, desde que não prejudique os interesses de outras pessoas. Para ser mais claro:
cada um deve ser senhor de si, agindo como um ser responsável por suas próprias escolhas,
especialmente por aquelas que não interferem na liberdade alheia.
Assim, por exemplo, cabe a cada indivíduo decidir por si mesmo que lugares que
deseja frequentar, qual a religião que deve acreditar, com quais pessoas queira se reunir ou
se associar, qual a profissão que deseja seguir, quais os livros que pretende ler, e assim por
diante. Daí os diversos direitos de liberdade: de locomoção, de religião, de associação e
reunião, de profissão, de expressão etc. Logo, o valor da autonomia de escolha é inestimável,
já que inúmeros direitos fundamentais decorrem diretamente desse princípio.
A proteção da autonomia da vontade tem como objetivo conferir ao indivíduo o
direito de autodeterminação, ou seja, de determinar autonomamente o seu próprio destino,
fazendo escolhas que digam respeito a sua vida e ao seu desenvolvimento humano, como a
decisão de casar-se ou não, de ter filhos ou não, de definir sua orientação sexual etc. O outro
lado da questão é justamente a noção de auto responsabilidade, indicando que cada ser
humano deve ser responsável por seus próprios atos e não prejudicar terceiros.
Por isso, é de discutível constitucionalidade, pelo menos se interpretado à risca, o
artigo 13 do Código Civil: “salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do
próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar
os bons costumes”. Na verdade, toda pessoa que esteja em pleno gozo de suas faculdades
mentais e tenha condições concretas e autênticas de tomar por si próprio as decisões que
lhe dizem respeito tem o direito fundamental de dispor do próprio corpo da forma como
bem entender, desde que não prejudique o direito de terceiros, não podendo o Estado,
ressalvadas algumas situações bem peculiares, interferir no exercício desse direito.
O importante, para verificar a validade do ato, é saber se o exercício da liberdade de
escolha está sendo autêntico. Se essa tomada de decisão for sincera, o máximo que o Estado
pode fazer é desenvolver mecanismos para que o indivíduo tenha perfeita consciência da
consequência do seu ato, mas jamais interferir na sua escolha, sobretudo quando a decisão
não atingirá a dignidade de outras pessoas.
Posto isto, a transexualidade consiste no exercício do direito ao próprio corpo e à
intimidade que o reserva, pois, para a realização de cirurgia de redesignação sexual é
necessário o consentimento livre e esclarecido (CFM art. 6º, 1.955/10). Além disso, a
cirurgia de transgenitalização ainda é somente recomendada após o diagnóstico,
configurando o indivíduo como transexual e, ainda assim, exige-se antes do diagnóstico um
acompanhamento médico por especialistas de diversas áreas durante o período de dois
anos. (CFM art. 4º, 1.955/10 e MS, art. 14, Portaria 2.803/2013)29.
No que se refere à expressão contrariar os bons costumes, esta máxima não é cabível
no presente caso por se tratar de uma exigência médica justificada pelo bem estar físico e
psicológico do paciente.
Assim, o dispositivo do artigo 13 do Código Civil é inconsistente com a realidade
enfrentada pelos transexuais. A abordagem transdisciplinar auxilia o presente estudo na
medida em que a dignidade, nas decisões tomadas pelo paciente envolvem também a família
e os profissionais da área da saúde. O exercício da autonomia da vontade e do livre
consentimento, aliado ao bem-estar do sujeito (integralidade do ser humano e qualidade de
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 1.955/2010. Dispõe sobre a cirurgia de
transgenitalismo e revoga a Resolução CFM nº 1.652/02. (Publicada no Diário Oficial da União; Poder
Executivo, Brasília-DF, n. 232, 2 dez.2002. Seção 1, p.80/81). Disponível em:
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1955_2010.htm> e BRASIL. Ministério
da Saúde. Portaria 2.803 de 19 de novembro de 2013. Redefine e amplia o Processo
Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html>. Acesso em 27
jan. 2015. Acesso em: 30 jan. 2015.
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vida), tem privilegiado a relação sujeito-sujeito, modificando a relação médico – paciente tal
como sempre fora praticado. Corpo e mente são inseparáveis e, portanto, devem estar
harmonizados para o gozo de uma vida digna.
O LIVRE CONVENCIMENTO INFORMADO
Ao exercício da autonomia da vontade também está ligado o livre consentimento
informado, no qual o paciente, devido à sua dignidade como sujeito, tem o direito de decidir
autonomamente a aceitação ou a rejeição do que se quer fazer com ele, seja do ponto de
vista do diagnóstico como da terapêutica. Essa vontade deve ser qualificada pela liberdade
e deve ter por base a informação e a verdade. O respeito pela vontade do paciente, por seu
direito de autogovernar-se, não passará de falácia caso lhe subtraiamos as informações
necessárias a real consecução da opção livre. Isso significa o consentimento livre e
informado. Esse consentimento dado pelo paciente após receber a informação médica em
termos compreensíveis, ou seja, de maneira adequada e eficiente é uma condição
indispensável da relação médico-paciente, por ser uma decisão que leva em consideração
os objetivos, os valores, as preferências e as necessidades do paciente e por ele tomada
depois da avaliação dos riscos e benefícios. Entretanto, o consenso livre e esclarecido,
apenas será aceitável se estiver fundamentado na informação acessível no nível intelectual
e cultural do paciente, na competência, no entendimento e na voluntariedade. Vale dizer que
não pode ser colhido através de uma simples assinatura ou de uma leitura apressada. O
esclarecimento não pode ter um caráter estritamente técnico em torno de detalhes de uma
enfermidade ou de uma conduta. A linguagem técnica deve ser decodificada para o leigo a
fim de evitar interpretações duvidosas e temerárias30.
Encontramos proteção ao consentimento livre e informado na Lei 8.080/90 (Lei do
SUS), artigo 7º, II, IV e V, que garante a preservação da autonomia do paciente na defesa de
sua integridade física e moral, o atendimento sem preconceitos e o direito à informação
adequada. A Portaria n.º 1.820/09 do Ministério da Saúde, com texto atual e bem elaborado,
também sedimenta o direito ao consentimento livre e informado e prevê uma série de
direitos ao paciente, como por exemplo, nos artigos 4° e 5°, inclui o direito a recusa de
tratamento a qualquer tempo durante a internação e a obrigatoriedade de adaptação da
terapêutica aos valores e limites pessoais do paciente. O direito ao consentimento livre e
informado visa proteger e promover a autonomia entre a comunicação existente entre o
profissional da saúde e o paciente no sentido de prevenir a ignorância que possa levar a uma
escolha equivocada por parte do paciente, além de suprir a falta de informação e
compreensão.
Pode-se assim dizer que o consentimento livre e informado é a base do princípio da
autonomia e é este principio que rege a discussão acerca da despatologização da
transexualidade e a necessidade de oposição ao diagnóstico, dado que ele insiste em
considerar como doença mental o que deveria ser entendido como uma possibilidade, entre
outras, de autodeterminação do gênero e transautonomia.
OS NOVOS DIREITOS E A TEORIA DO DIREITO VIVO
A velocidade com que os fatos ganham repercussão na atual sociedade é sem
precedentes na história. Até então, não se havia deparado com um mundo globalizado
envolto em uma avalanche de informações tão velozes que já não é possível manter-se
atualizado. Viver, a cada dia parece mais fácil em função das inúmeras oportunidades de
escolha, da tecnologia de ponta, da mobilidade, da abundância de alimentos, da velocidade
da comunicação, no entanto paradoxalmente, parece estar mais difícil estabelecer
parâmetros entre o indispensável e o dispensável, entre o ser e o ter, chegando às beiras da
confusão entre o real e o ilusório. A sociedade vive uma busca constante pelos ideais de
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Limitações Jurídicas à Autonomia do Paciente. Disponível
em: <http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewArticle/286>.
Acesso em: 06 jan. 2015.
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perfeição – ditados pela própria sociedade – sejam eles de aspecto metafísico como
felicidade, dignidade e justiça, sejam de ordem material como aparência e bens de consumo.
Esta rápida evolução social, trouxe uma infinitude de Direitos concedidos ao
indivíduo, tanto em âmbito individual como social. O advento da Constituição Federal em
1988, conhecida como Constituição cidadã e do novo código civil em 2002, consolidou uma
nova maneira de pensar e atuar o direito. Neste cenário, os direitos sociais passaram a
ocupar um espaço até então mantido pela cultura da propriedade.
Os novos direitos provém de uma sociedade marcada pela infinidade de
possibilidades que acaba aumentando o paradoxo da inclusão/exclusão, posto que quanto
mais possibilidades surgem, menores as chances de gozá-las, dito de outra forma, há mais
direitos acessíveis e menos pessoas os acessando. Dessa necessidade de inclusão, nascem
os novos direitos e um exemplo disso é o sistema de saúde brasileiro o qual inseriu,
redefiniu e ampliou o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS), como
forma de disponibilizar o aparato necessário para alcançar todos a que se destina.
Assim como surgem novos direitos, surgem novos pedidos que buscam consolidar
tais direitos muitas vezes não contemplados positivamente nas normas jurídicas vigentes,
tal como ocorre com o processo transexualizador, o qual é regulado por portarias e
resoluções do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina. O fato é que a
sociedade contemporânea apresenta situações não previstas na legislação, significa dizer
que o Direito não consegue acompanhar a constante evolução social. É relevante dizer que
essa mesma sociedade despertou para uma crise ética e parece estar cada vez mais
interessada nos princípios de justiça, o que exige um esforço ainda maior do Direito porque
não basta responder às questões, há que respondê-las com o mínimo de eficiência, ou seja,
alcançar o objetivo – que é dizer o Direito – da maneira menos danosa possível. Então, cabe
a adequação das normas à nova realidade, já que ele o Direito não pode se furtar às
demandas da atual sociedade e toda complexidade que envolve a vida e o direito.
Relacionar vida e direito é tarefa que requer uma postura transdisciplinar e
transcultural. Vida e direito sempre estiveram conectados, por isso o Direito, que é produto
da vida, tem a pretensão de regular não apenas a vida, mas também a forma como as pessoas
vivem, como se fosse possível normatizar os mais variados acontecimentos do cotidiano,
Rodotà questiona se os usos sociais do direito estão se multiplicando e se tornando
multifacetários. Mas isso quer dizer que não pode soar estranho ou que a sociedade deve
resignar-se a ser mantida na gaiola de aço de uma onipresente e perversa dimensão
jurídica?31.
A sociedade vive um momento de (des)construção de paradigmas e conceitos, o que
faz parte do próprio processo de evolução social. A questão relevante neste momento é
como os sistemas sociais absorvem essas transformações no interior de suas estruturas,
permitindo ou não avanços, os avanços desta nova forma de vida em sociedade. O sistema
jurídico, ainda que resistente a estas transformações passa a questionar o seu papel, seu
lugar, sua função e sua relação com a possibilidade de “controlar” a sociedade.
Embora não seja o único, o direito vivo é um discurso que vem ganhando espaço nas
últimas décadas em razão das numerosas dicotomias decorrentes de uma cultura jurídica
que insiste em ultrapassar questionamentos, no intuito de simplificar a enorme
complexidade jurídica que Eligio Resta 32 refere como um jogo. Neste jogo, como diz Resta,
temos constantemente uma aproximação e um distanciamento de direito e vida, vida e
direito, no sentido de que a vida não opera por meio de normas pré-estabelecidas, o que
RODOTÀ, Stefano. La vita e le regole. Tra diritto e non diritto. Milano: Stampa, 2006. p. 9.
Tradução livre do original: “Gli usi social del diritto si sono sempre più moltiplicate e sfaccettati. Ma
questo vuol dire pure che nulla può essergli estraneo, e che la società deve rassehnarsi a essere chiusa
nella gabbia d’acciaio di uma onnipresente e pervasive dimensione giuridica?”
32 RESTA, Eligio. Diritto vivente. Roma: Laterza, 2008. p. 3. Tradução livre do original: “Gioco
singolare quello del diritto e della vita: fato di avvicinamenti e allontanamenti, di rappresentazione e
di condensazioni, di puri riferimenti e di incorporaziioni. Proprio questo, vedremo, è uno dei termine
che quella filosofia comincerà a praticare findalle sue origini.”
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torna ainda mais penosa a contraprestação que o direito deve apresentar. A interferência
do sistema jurídico no modo de viver do indivíduo, ainda que pareça ter em seu âmago
apenas o condão de resguardar a vida, às vezes torna a existência ameaçada porque não
observa - ou se observa não os contempla - valores morais inerentes o ser humano.
O Direito é produto da vida e ao mesmo tempo regula a própria vida, no entanto, ele
se mostra incapaz de responder aos anseios de uma sociedade que está em constante
transformação, o que acaba por desequilibrar ainda mais a relação entre vida humana e
direito.
De produto da vida o Direito se torna regulador da vida: às vezes com timidez, outras
vezes com certos delírios de onipotência, acabando por se confundir com a técnica, outras
vezes subtraindo-se silenciosamente para sua competência, sem saber que mais cedo ou
mais tarde, a história estará pronta para desvela-lo. É no jogo da existência cotidiana que a
trama se torna visível, quando o direito precisa decidir sobre questões sempre novas e
sempre as mesmas da vida, quando, se reivindica uma vida humana ou, pelo contrário, se
reivindica o direito de não nascer, tudo isso, constitui agora uma semântica influente, na
qual aquilo que falamos é muito mais do que aquilo que se diz33.
Para Eugen Ehrlich, o Direito tem prazo de validade e essa afirmação encontra na
prescrição o seu meio de prova, ele diz que: “Quando a ciência jurídica dominante dá tanto
destaque à prescrição jurídica como objeto de pesquisa, isso acontece em decorrência do
pressuposto tácito de que todo o direito se encontra guardado e subsumido nas prescrições
jurídicas34”. O Direito que está sendo decidido hoje é um Direito do passado, desta forma, é
razoável afirmar que, segundo Ehrlich, nossos códigos sempre estão sintonizados com uma
época muito anterior à contemporânea e toda a arte jurídica do mundo não seria capaz de
retirar deles o verdadeiro direito de seu tempo, simplesmente pelo fato de que eles não o
contém35.
A Teoria do Direito Vivo de Eugen Ehrlich, com a releitura de Eligio Resta, propõe
um Direito em movimento, porque “o direito vivo guarda a vida da norma no tempo e no
espaço36”, pode-se dizer que a norma ganha ânimo para extrapolar o limite que o Direito
impõe a vida. A lei deve estar atenta para a área excedente da vida e direcionar seu discurso
para um ideal de redução de danos causados pela sua própria arrogância, já que o Direito
insiste em enquadrar a conduta humana em regras pré-estabelecidas tentando condicionar
à vida a algo previsível. O Direito vivo deve considerar as reais necessidades sociais e ter
por base não a norma positivada, mas um sentido de justiça imerso na sociedade como um
todo, sem quaisquer discriminações. A teoria apresentada é eminentemente baseada em
critérios sociológicos e defende a vida como centro do Direito, daí a importância de
vislumbrar todo o contexto social que envolve o fato, a fim de resolver os conflitos da
maneira mais equânime possível, ou seja, é imperioso ao julgador considerar todos os
fatores políticos-sociais que envolvem o fato e não se atenha a determinado dispositivo
jurídico.

RESTA, Eligio. Diritto vivente. Roma: Laterza, 2008. p. XI. Tradução livre do original: “Da prodotto
della vita il diritto diventa il regolatore della vita stessa: a volte con timidezza, altre volte con qualche
delírio di onnipotenza, finendo per confondersi con la tecnica, altre volte sottraendosi
silenziosamente ai suo compiti, senza sapere che prima o poi, la storia è pronta a scovarlo. Ed à nel
gioco dell’esistenza quotidiana che l’intreccio diventa visibile, quando il diritto si trova a dover
decidere sulle questioni sempre nuove e sempre uguali della vita, quando, come è noto, si rivendica
uma vita o, al contrario, si ipotizza il diritto a non esse nato; tutto questo, si diceva, costituisce ormai
uma semantica influente in cui quello di cui si parla è molto più di quelli che su disse.
34 EHRLICH, Eugen. Fundamentos da Sociologia do Direito. Tradução de René Ernani Gertz. Brasília:
UNB, 1986. p. 373.
35 EHRLICH, Eugen. Fundamentos da Sociologia do Direito. Tradução de René Ernani Gertz. Brasília:
UNB, 1986. p. 374.
36 RESTA, Eligio. Diritto vivente. Eligio. Roma: Laterza, 2008. p. 5. Tradução livre do original: “Il diritto
vivente che guarda alla vita della norma nel tempo e nello spazio”.
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O maior desafio das ciências jurídicas na atualidade é fazer com que o Direito
cumpra com sua razão de existir, qual seja, dar respostas satisfatórias às demandas sociais
– e isso não quer dizer positivas ou negativas, mas decisões que esgotem a pretensão dos
demandantes – tendo como cerne as transformações inerentes a própria sociedade.
CONCLUSÃO
A vida humana passa longe de ser algo estático, assim como tudo que a cerca, ela
está constantemente em movimento, ação e maturação. Assim também é a sociedade, que
continuamente se adequa a realidade. A vida é a razão de ser do direito, no entanto, parece
que o Direito pretende condicionar a conduta humana à determinadas regras, o que não é
possível, já que a vida transcorre sem considerar as regras impostas pelo sistema jurídico.
Nesse sentido, conforme consta na AçãoCivilPúblican°2001.71.00.026279-9/RS37, a
qual incluiu na lista dos procedimentos do SUS o processo transexualizador, teve como
principal argumento que a exclusão do procedimento perfazia uma ofensa aos direitos
fundamentais da pessoa, de sua liberdade e de que não haveria sustentação na ordem
constitucional para tal atitude, pois a força normativa da Constituição, enquanto princípio
de interpretação requer que a concretização dos direitos fundamentais empreste a maior
força normativa possível a todos os direitos simultaneamente, pelo que a compreensão do
direito à saúde deve ser informada pelo conteúdo dos diversos direitos fundamentais
relevantes para o caso.
O direito à saúde é direito fundamental, dotado de eficácia e aplicabilidade
imediatas, apto a produzir direitos e deveres nas relações dos poderes públicos entre si e
diante dos cidadãos, superada a noção de norma meramente programática, sob pena de
esvaziamento do caráter normativo da Constituição.
Percebe-se que esta interpretação constitucional deve ser aplicada ao artigo 13 do
Código Civil no que se refere à cirurgia de redesignação de gênero, a qual configura um novo
direito. Novos direitos implicam em revistar não necessariamente novos temas, mas temas
e direitos que trazem questionamentos altamente complexos.
Estes questionamentos devem levar em consideração, primeiramente, a dignidade
da pessoa humana e o seu bem-estar. Sem isso, não há razão de existirem. O respeito à
autonomia do indivíduo e ao livre consentimento informado para suas escolhas e opiniões,
dão o verdadeiro significado dos direitos da personalidade, os quais jamais devem ser
impostos. Segundo Dworking, as opiniões emitidas a respeito da disponibilidade sobre o
próprio corpo, por exemplo, se referem a uma defesa individual de decidir por si mesmo e
qualquer constituição federal baseada em princípios deveria garantir esses direitos para os
seus cidadãos. É inaceitável para este jusfilósofo, a ideia de imposição de valores morais de
uma maioria que negue a possibilidade de manifestação individual da liberdade de decisão.
Um estado verdadeiramente democrático, nesse enfoque, não pode impor noções de
moralidade pública aos seus cidadãos, devendo se abster sobre decisões pessoais acerca de
temas como inicio e final da vida38.
Entre o positivismo jurídico e a teoria do direito vivo, está a resposta adequada do
Direito às demandas sociais, nem tanto à esquerda, tampouco à direita, mas o equilíbrio
entre a norma objetiva, os princípios de direito, e a observância das reais necessidades
sociais, pode vir a fundamentar as razões de decidir para a construção de um sistema
jurídico centrado na efetiva resolução dos conflitos.

BRASIL, Tribunal Regional da 4° Região. Ação Civil Pública n° 2001.71.00.026279-9/RS. Disponível em: <
http://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=ozqv&hdnRe
fId=b0609b0477b6b445664d2b1ddf2ec47d&selForma=NU&txtValor=200171000262799&chkMostrarBaixados=1&todasf
ases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteu
Pesquisa=letras>. Acessoem:19deabr.de2015.
38 DWORKING, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. 2° ed. São
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009. p. 334.
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RESUMO: O objetivo desse artigo é explanar relações entre estudos históricos e
práticas odontológicas enquanto biopolíticas. Três perspectivas de estudos históricos da
prática odontológica foram descritas e analisadas. Aquela que se dedica ao estudo do
desenvolvimento ou evolução histórica da odontologia enquanto prática profissional. A
perspectiva que privilegia o estudo histórico das práticas odontológicas enquanto modelo
assistencial ou política pública. E por fim, estudos que enfatizam a prática odontológica
enquanto prática social. Estudos clássicos da história da odontologia impuseram certa
naturalização na compreensão das práticas do dentista e da identidade profissional. Não se
privilegiou nesse tipo de estudo a análise de como o modelo profissional se impôs como
dominante. Os estudos históricos que discutiram as práticas públicas odontológicas deram
maior visibilidade à crítica das coerências e/ou contradições das realidades sociais. Nas
análises históricas em que as práticas odontológicas são compreendidas enquanto práticas
biopolíticas os interesses voltam-se para a forma como esse saber pôde ter se constituído
suas condições de possibilidade e os efeitos que produziu.
ABSTRACT: The aim of this article is to explain the relationship between historical
studies and dental practices as a biopolitics. Three perspectives of historical studies of
dental practice were described and analyzed. First of them is one that is dedicated to the
study of development of a historical evolution of dentistry as a professional practice. Next
is the perspective that emphasizes the historical study of dental practices as a care model
or public policy. Finally, studies that emphasize the dental practice as a social practice.
Classical studies in the history of dentistry have imposed certain naturalization in the
understanding of the dentist`s practices and professional identity. In this type of study it
was not analised how the traditional model became dominat. Historical studies that
discussed the public dental practices gave greater visibility to the criticism of coherence and
/ or contradictions of social realities. In historical analyzes in which dental practices are
understood as biopolitics practices, interests turn to how this knowledge was established,
its possibilities conditions and the effects produced.

INTRODUÇÃO
O objetivo do artigo é explanar sobre percursos teórico-metodológicos de estudos
históricos das práticas odontológicas, pensando-os enquanto produtores de biopolíticas.
Isto não implicou em realizar a completa revisão do campo da história das práticas
odontológicas brasileiras, ou em detectar a frequência ou constância de pontos de vista
comuns às várias análises. Significou, isto sim, identificar aproximações teóricas entre os

– 87 –

fios condutores das tramas históricas, as redes de significados, suas continuidades e
descontinuidades. E, principalmente, propor inter-relações entre interpretações históricas
sobre as práticas odontológicas e entre elas e as próprias práticas odontológicas.
Parte-se do pressuposto que as técnicas e tecnologias que tomaram como seu objeto
os dentes e eventualmente a boca não são prerrogativas do cirurgião-dentista, profissão
institucionalizada a partir do século XIX (Novaes, 1998). Não há uma essência da profissão
anterior aos acontecimentos históricos, os quais se estabeleceram circunscritos a espaços
de poder político, jogos de verdade e relações de poder/saber. Determinados campos de
saber, e não outros se constituíram e tiveram forças (poder) para se impor. Repensar a
prática odontológica, com esse sentido, não é buscar os discursos mais corretos que se
fizeram dela, mas a constituição dos próprios discursos em si, e de como essas práticas
discursivas resultam no que se denomina de políticas de verdade ou de biopolíticas.
A intenção ao retomar os percursos teórico-metodológicos de estudos históricos
sobre a prática odontológica é de aproximar-se de análises sobre o papel de um tipo
específico de estudo histórico que é aquele que está voltado para o presente ─ o “historiador
do presente”, ou aquele que se dispõe a dizer a atualidade e a descrever os saberes e
tecnologias enquanto dispositivos. Diagnosticar as práticas odontológicas da atualidade a
partir de sua constituição histórica assemelha-se a um ato de decomposição das certezas
que unem a “odontologia” ao presente. Não é uma crítica a “odontologia” a se fazer, mas de
verificar suas condições de formação (Rose,1994). “Fazer aparecer o que está perto, o que é
tão imediato, o que está tão intimamente ligado a nós mesmos que exatamente por isso não
o percebemos […] fazer ver o que vemos” (Foucault,2005).
Serão então aqui descritas e analisadas três perspectivas de estudos históricos da
prática odontológica. Aquela que se dedica ao desenvolvimento ou evolução histórica da
odontologia enquanto prática profissional. A perspectiva que privilegia o estudo histórico
das práticas odontológicas enquanto modelo assistencial ou política pública. E por fim, os
estudos que enfatizam a prática odontológica enquanto prática social.
PRÁTICA ODONTOLÓGICA & EVOLUÇÃO PROFISSIONAL: BIOPOLÍTICA DA ODONTOLOGIA
CAPITALÍSTICA
O interesse em rever a história da profissão de dentista no Brasil no início do século
XX foi assinalado por profissionais que participavam ativamente dos movimentos de
instituição da profissão e do ensino da odontologia. Estes autores atuavam como
professores de Cursos de Odontologia no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A obra de
Ernesto Salles Cunha (1952) — História da Odontologia no Brasil (1500-1900) — pode ser
citada como um clássico dessa tradição historiográfica. Outros estudiosos dessa vertente de
estudos também se destacaram neste período: Aristides Benício — Ligeira notícia sobre a
Cirurgia Dentária no Brasil (1901), Pereira Silva — O passado e o presente da odontologia no
Brasil (1908) e Coelho e Souza — História da Odontologia no Brasil desde a era colonial até
nossos dias (1922).
A história da odontologia descrita por Cunha (1952) caracterizou-se pelo uso da
argumentação histórica para justificar a evolução positiva da profissão — das práticas
dentárias à odontologia. Defendeu a institucionalização da profissão odontológica e o papel
da escola de odontologia nesse sentido. Na sua perspectiva as práticas dentárias anteriores
ao surgimento da odontologia eram práticas profissionais no mesmo patamar das práticas
da medicina, porém com caminho paralelo, próprio, análogo e independente. Diante do
número e tipos de profissionais que praticavam a cirurgia dentária no panorama das
práticas de cura no Brasil, no início do século XX, identificou a conformação precoce de um
sistema de especialização dessas práticas e defendeu esse sistema.
Nessa linha de pensamento histórico, o surgimento da profissão de dentista teria
ocorrido porque tirar dentes era um trabalho sujo que os médicos não gostavam de fazer.
Os médicos e cirurgiões da antiguidade, na sua grande maioria, evitavam executar extrações
dentárias, sob várias alegações, indo desde os perigos provenientes da intervenção que
podia terminar pela morte do paciente, até a de que as extrações tornariam o profissional
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com a mão pesada, inapto, assim, para intervenções delicadas. Grande parte dos
historiadores clássicos da odontologia dessa época considerava Hipócrates o pai da arte
dentária, mas Fauchard o pai da “odontologia moderna” (Cunha, 1952).
Os posicionamentos em defesa da profissão presentes na tradição histórica da
odontologia brasileira do início do Século XX demarcam um distanciamento entre as
práticas dentárias e o exercício médico associando-as com maior freqüência ao exercício do
barbeiro, mas dificilmente ao do médico. Os estudos históricos clássicos realizados no
período sobre as práticas dentárias e odontológicas consideraram a autonomia profissional
da odontologia como o caminho do reconhecimento e regulação da profissão. A história foi
então usada como um instrumento científico de reconhecimento profissional e de
evidenciação de como as profissões alcançam seus paradigmas profissionais ideais. São
estudos históricos que descrevem a evolução ‘natural’ da profissão, tal como Chaves (1986)
o fez mais recentemente quando demarcou a compreensão da história da profissão a partir
da famosa descrição de etapas de profissionalização do pessoal odontológico. O tipo de
pessoal que existe e um país em um instante dado é a resultante de um processo evolutivo
da odontologia. O pessoal que aí se encontra caracteriza uma etapa da evolução da profissão.
Não está fixo, cristalizado e sim em transformação, sempre no sentido de um profissional
mais aperfeiçoado, mais evoluído (Chaves,1986).
As características desses estudos aproximam-se aos do campo da sociologia das
profissões, por compreenderem a constituição de uma profissão pelos critérios da
autonomia, da identidade profissional e da demarcação do território profissional
(Machado,1995; Coelho,1999). Guiando-se por esta linha de conhecimentos o padrão para
a definição conceitual de profissão está diretamente relacionado à capacidade de
manutenção do monopólio sobre o campo de trabalho. O ensino profissional atuaria então
como o fornecedor de credencial para o mercado de trabalho e controlador de treinamento
vocacional (Freidson,1996). As mudanças mundiais que levam ao que hoje se denomina
como o fenômeno da flexibilização no mundo do trabalho que produziu a crise no modelo
taylorista/fordista de compreensão da produção. Crise esta advinda dos processos de
introdução de novas tecnologias, precarização do trabalho e desespecialização dos
trabalhadores (Ramos,2011). Este panorama coloca um ponto de inflexão na teoria que
embasa a sociologia das profissões — a dificuldade em compreender os processos de
profissionalização contemporâneos a partir dos padrões fixos de conceituação da categoria
profissão.
PRÁTICA ODONTOLÓGICA & MODELO ASSISTENCIAL: BIOPOLÍTICA DA ODONTOLOGIA
PÚBLICA
Estabelecer inter-relações entre políticas públicas e práticas odontológicas é uma
característica metodológica marcante de estudos históricos desenvolvidos por autores
brasileiros que analisam em diferentes períodos as predominâncias de concepções e de
práticas assistenciais nos serviços públicos odontológicos do Brasil. São estudos
preocupados em avaliar a implementação de políticas públicas odontológicas. O ponto de
vista histórico assume um papel especial. Parte-se do pressuposto de que diferentes
períodos históricos, com suas conjunturas políticas e sociais, conformam diferentes
modelos de odontologia. O conceito de modelo assistencial é um constructo usual nesses
estudos históricos, servindo como representação da racionalidade que orienta as
tecnologias aplicadas nos diferentes momentos.
Dentre os estudos que usam a história nas análises das políticas públicas
odontológicas, destacam-se os de: Zanetti (1993), Narvai (1994), Werneck (1994) e Roncalli
(2000). Os dois primeiros têm como foco principal de estudo as formas de organização da
odontologia em nível nacional e os dois últimos, ainda que realizem uma análise do percurso
histórico nacional, têm como objetivo os sistemas de saúde municipais.
Modelos de odontologia são discursos, afirma Narvai (1994), submetendo à análise
alguns discursos sobre as ‘várias’ odontologias produzidas no Brasil. Ao analisar esses
discursos, o autor se atém às diversas qualificações usadas com o objetivo de resignificar a
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palavra odontologia e de definir modelos de práticas odontológicas: odontologia de
mercado, odontologia sanitária, odontologia preventiva, odontologia social, odontologia
simplificada, odontologia comunitária, odontologia integral e saúde bucal coletiva. Seu
interesse foi identificar as distintas propostas de práticas odontológicas e as ações que lhes
correspondem. Parte da seguinte questão: haveria mesmo ‘diferentes’ práticas odontológicas?
Pois, a odontologia de mercado é para o autor, a que se impôs historicamente, pois nenhuma
das outras práticas odontológicas descritas teria conseguido se constituir como forma
potente de oposição ao modelo de odontologia de mercado hegemônico no país, sendo esse
modelo o responsável pelo quadro calamitoso da saúde bucal do brasileiro. Nessa forma de
interpretação, os modelos contra-hegemônicos são considerados resultantes de políticas
estatais, enquanto que no modelo de odontologia de mercado esta relação não parece tão
claramente estabelecida.
O aparecimento da odontologia sanitária nos anos cinqüenta pode ser visto como o
surgimento de uma proposta contra-hegemônica, considerando-se o papel desempenhado
naquele contexto pela odontologia de mercado. A operacionalização das propostas da
odontologia sanitária implicava ruptura com alguns dos fundamentos da odontologia de
mercado como, por exemplo, a intervenção do Estado na assistência odontológica e o
assalariamento de profissionais, entre outros. O notável desenvolvimento e expansão da
odontologia de mercado, consolidado e impulsionado após o golpe de Estado de 1964,
reafirmou a hegemonia das suas proposições de prática odontológica. Tal hegemonia
mantém-se inalterada até os dias atuais, por várias razões: entre outras pela sua estreita
vinculação com os detentores do poder político-econômico e sua perfeita adaptação à
ideologia liberal-privatista (Narvai,1994).
A contraposição entre “práticas odontológicas de mercado” e “práticas
odontológicas contra-hegemônicas”, parte do pressuposto de que a esfera pública estaria
fora do “mercado”. Como posicionar, de um lado, a odontologia de mercado e de outro, os
modelos contra-hegemônicos, se todas são práticas sociais em que se consome para
produzir?
Talvez essa argumentação explique a suspeita de Narvai (1994), quanto às
diferenças existentes entre as diversas odontologias preconizadas nas práticas contrahegemônicas, pois, também na sua interpretação, todas essas práticas não teriam
conseguido se distanciar realmente do saber hegemônico preconizado na e pela odontologia
de mercado. Mas se “o mercado” não responde completamente às questões suscitadas no
debate sobre modelos e práticas odontológicas enquanto modelos históricos, de que modo
é possível inserir novas questões à constituição histórica dessas práticas?
PRÁTICA ODONTOLÓGICA & PRÁTICA SOCIAL: O EXERCÍCIO DE HISTORIADOR DO
PRESENTE
Na produção histórica da odontologia brasileira destacam-se ainda estudos que com
diferentes vieses se preocuparam com a problematização sobre a produção social da prática
odontológica como é usualmente reconhecida na atualidade. O interesse foca-se em como
concepções que marcaram a profissão ligam-se aos problemas da atualidade. O fio-condutor
dos estudos situa-se na constituição social do cirurgião dentista. Um personagem que
produz e é produzido na trama de acontecimentos pautados na história da profissão. “Como
a sociedade existe nos indivíduos, cada dentista da atualidade comporta um pouco do que é
a corporação odontológica e do seu imaginário e da forma de ver o mundo” (Emerich,2000).
A ideia do quanto “a boca acabou sendo um território deslocado de sua existência
objetiva”, a noção histórica de “boca desvinculada”, levaram Botazzo (2000) a desenvolver
o conceito de “bucalidade” (Botazzo,2006). A separação das práticas odontológicas das
médicas é o mote principal de sua pesquisa histórica, que se inspira em Foucault e seus
estudos sobre a emergência da clínica médica no século XVIII. Estudou o movimento de
instauração da profissão na França ao longo do século XIX, analisando a rede de interesses,
conhecimentos e posicionamentos, técnicos e políticos. Teve o intuito de entender de que
modo esse movimento contribuiu para a emergência da odontologia.
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Em continuidade as investigações tratadas sobre as relações estabelecidas
historicamente entre a instituição da profissão de dentista e a separação das práticas
dentárias e médicas, Warmling (2009), estudou as políticas de ensino da odontologia no
Brasil, enquanto vertente produtora de identidade profissional. Interessou-lhe o modo
como ocorreu a separação entre o ensino da medicina e o ensino da odontologia no país.
Procurou dar visibilidade à trama política que envolveu a produção de um modo de
compreender a saúde bucal. A ausência da matéria de clínica dentária ou odontológica nas
proposições curriculares iniciais marcou a emergência do ensino da odontologia ao final do
Império. Essa ausência assinalou um modo de funcionamento as práticas discursivas da
odontologia, no início do século XX. A clínica odontológica se aproximou e até se confundiu
com a técnica e com a prótese dentária. No percurso de instituição das diretrizes
curriculares, os modos de compreender e de atuar da clínica odontológica foram estratégias
que definiram identidade ao cirurgião-dentista moderno (Warmling,2006).
Um desafio necessário para fazer a história do presente está em proceder ao
afastamento da periodização simultaneamente à recriação da noção de acontecimento
histórico. São questões iniciais que indicam uma maneira diferente de prática histórica.
(Foucault,2005 p.290). Trata-se de procurar enfatizar análises das condições de
transformações históricas e evitar totalizações e generalizações do passado comuns a
tradição dos estudos históricos (Foucault,2000 p.146). Assim, a ênfase na busca da causa
determinante para os acontecimentos históricos é deslocada para a investigação das
possíveis relações estabelecidas entre os acontecimentos. Encontrar e descrever uma
unidade causal passa a ter importância secundária em relação à necessidade de análise dos
múltiplos processos que possibilitaram a constituição do acontecimento histórico
(Foucault, 2005 p.64). Daí o significado distinto que assume o acontecimento, “é preciso
entendê-lo não como uma decisão, um tratado, mas como uma relação de forças que se
inverte, um poder confiscado, um vocabulário retomado e voltado contra seus utilizadores”
(Foucault,2005 p. 273).
Quais medidas metodológicas podem distinguir análises históricas caso se
dediquem a estudar um período pré-definido ou de outra maneira desejem tratar de um
problema? No primeiro caso há a necessidade “do tratamento exaustivo de todo o material
e a equitativa distribuição cronológica do exame”. Porém, são outras as regras a seguir
quando se deseja pensar em termos de problema: “a eleição do material em função dos
dados do problema, a focalização da análise sobre os elementos susceptíveis de resolvê-lo,
estabelecimento de relações que permitam esta solução” (Foucault,1982 p.42). Há uma
função teórico-política nesta mudança do percurso metodológico que se refere ao
questionamento da constante histórica e o fazer surgir uma singularidade. Ruptura das
evidências, aquelas evidências em que se apoiam nossas práticas (Foucault,1982 p.61).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que os estudos históricos aqui apresentados utilizam diferentes
perspectivas teóricas, as divergências encontradas entre eles não estão situadas nos dados
históricos apresentados sobre a profissão, é o nível de análise que difere. É a forma como os
dados são dispostos e interpretados que faz com que os resultados analíticos dos estudos
se diferenciem.
Estudos clássicos da história da odontologia impuseram certa naturalização na
compreensão das práticas do dentista e da produção da identidade profissional. Tais
estudos ao atribuírem à evolução científica enquanto razão preponderante e legitimadora
para a profissionalização priorizando a descrição histórica factual dessa legitimação,
perdem de vista por vezes o que venha a ser a própria profissão, ou o modo como opera e
como e porque foi constituída para assim operar. Não se está privilegiando nesse tipo de
análise o modelo profissional que se impôs dominante, vigente, usual e comum, assumindose como dimensão inquestionável seu conteúdo “científico” ou “positivo”.
Procedendo-se um afastamento das explicações históricas comumente encontradas
para as práticas odontológicas, em nível de análise histórica em que a disposição dos
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acontecimentos históricos não caminha em direção a uma verdade única e superior. Os
interesses voltam-se para a forma como esse saber pôde ter se constituído historicamente,
suas condições de possibilidade, ou como foi colocado em prática em diferentes momentos
e os efeitos que produziu. Nesse modo de análise histórica as práticas odontológicas são
entendidas enquanto práticas biopolíticas.
Tanto Revel (2006), quanto Castro (2006) afirmam que a noção de biopolítica
aparece em Foucault no texto Nascimento da medicina social ─ “O corpo é uma realidade
biopolítica; a medicina é uma realidade biopolítica” (Foucault,1995). Essa noção foi depois
melhor desenvolvida por Foucault em Vontade do Saber: “a biopolítica é, antes de tudo, uma
estratégia ao mesmo tempo de proteção e de maximização desta força: a vida dos indivíduos
vale doravante muito, não em nome de uma pretensa filantropia, mas porque ela é
essencialmente força de trabalho, isto é, produção de valor. A vida vale porque é útil; mas
ela só é útil porque é ao mesmo tempo, sã e dócil, ou seja, medicalizada e disciplinarizada
(Revel,2006). Hardt e Negri (2004), associam biopolítica como paradigma de poder:
“Biopoder é a forma de poder que regula a vida social por dentro, acompanhando-a,
interpretando-a, absorvendo-a e a rearticulando”. Para Fassin (2006), “as biopolíticas
propõem assim uma exigência teórica para pensar a condição humana e mais
particularmente os sistemas de normas e os jogos de significação que põem em jogo o
governo dos seres humanos”.
Há um pressuposto aparentemente óbvio ou inequívoco, mas que não é
normalmente privilegiado no nível tradicional de análise histórica, que é o de que a
odontologia é uma prática moderna. Isto quer dizer que é preciso conceber a odontologia
como um modo muito específico de tratar dentes e boca, circunscrito a uma base temporal
limitada. Pergunta-se: como pôde ter se imposto essa maneira de compreender, lidar e por
que não, produzir a boca humana? E, de que modo romper com o monopólio do pensamento
odontológico em suas biopolíticas?
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THE BRAZILIAN EDUCATION IN VIEW OF APPROACH HISTORICAL,
SOCIAL AND CONSTITUTIONAL: AN ALTERNATIVE OR A DUTY?
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RESUMO: O presente trabalho é fruto da pesquisa acerca da educação na atual Constituição
da República Federativa do Brasil, de forma que se estabeleça, escorreitamente, se a
prestação do direito à educação traduz-se como um dever imposto ao Estado ou como uma
alternativa para a construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Faz-se, para tanto,
um apanhando histórico do sistema educacional no Brasil, desde a época préDescobrimento até o século XX, proporcionando-se, assim, uma análise do contexto social e
dos valores culturais associados à educação e sua prestação. Por derradeiro e como forma
de solucionar o problema de pesquisa, estabelece-se uma análise das disposições
constitucionais trazidas pelo atual texto constitucional e sua relação com o Estado de Direito
social e democrático, elucidando-se, dessa forma, o tema proposto sob uma ótica fáticojurídica.
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Constituição. Dever estatal. Alternativa social.
ABSTRACT: This essay is a result of the research about the education in the current
Constitution of the Federative Republic of Brazil, in order to establish, correctly, if the
provision of the right to education translates to a duty imposed on the State or as an
alternative to building a more egalitarian and just society. Makes, for this, a historic
gathering of the educational system in Brazil, from pre-discovery period until the twentieth
century, providing an analysis of the social context and cultural values associated with
education and its provision. For ultimate and as a way to solve the research problem,
establishes an analysis of constitutional provisions brought by the current Constitution and
its relationship with the social and democratic State of law, identifying the research under
a factual-legal viewpoint theme.
KEYWORDS: Education. Constitution. State duty. Social alternative.
INTRODUÇÃO
A educação no contexto social brasileiro é tema recorrente em pesquisas
acadêmicas. Faz-se necessário, porém, alargar a discussão doutrinária já existente, de forma
que seja elucidado o verdadeiro papel das diretrizes educacionais contidas no sistema
jurídico pátrio, sob a ótica da Constituição da República Federativa de 1988.
Para tanto, impende-se discorrer sobre os sistemas educacionais no contexto
histórico brasileiro, relacionando-a com o contexto fático e legal respectivo. Nesse sentido,
importante conhecer o escorreito percurso histórico atravessado pela educação no Brasil,
para estabelecer a afirmativa do instituto sob os aspectos sociais e constitucionais.
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Verificando-se o contexto histórico da educação, poder-se-á analisar, com acuidade, a
implantação das práticas e das políticas educacionais ao longo do tempo e a importância
conferida ao instituto com o passar dos tempos.
A fim de especificar o tema, revela-se de suma importância esclarecer a forma como
a educação se concretizou no Brasil, com enfoque no posicionamento do Estado frente à
sociedade, evidenciando uma possível manipulação ideológica efetivada pelas classes
dominantes ao longo do tempo – o que resultou em desigualdades e distanciamentos de
classes no núcleo social, bem como desencadeou um desequilíbrio nas relações culturais.
As situações abordadas culminaram na atual visão do constituinte originário acerca
da educação, com enfoque no dever imposto ao Estado de efetivar não simplesmente a
educação, mas de garantir indistintamente uma educação com qualidade a todos os
indivíduos. O texto constitucional contempla uma série de obrigações a serem cumpridas,
por parte dos entes estatais, de forma a garantir a efetividade do direito à educação.
Todavia, fazendo-se a relação do tema com o contexto fático atrelado às
normatizações, é possível analisar se existe vínculo entre a disponibilização, por parte do
Estado, de uma educação de qualidade e a consequente melhoria social e cultural de seu
povo. Objetiva-se perceber, dessa forma, se a educação pode ser considerada uma
alternativa de combate às diferenças culturais, à criminalidade, à violência e tantos outros
problemas que assolam o Estado brasileiro.
A AFIRMATIVA HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
O estudo da educação e de suas diversas formas de implantação remonta à análise
do período histórico renascentista. Isso porquanto, durante a Reforma Protestante,
instituiu-se o controle estatal sobre os institutos educacionais, concebendo-se, assim, uma
escola pública de cunho religioso nos países protestantes.
Apesar de seu caráter coletivo, entretanto, a educação da época destinava-se à elite
burguesa e aos nobres, restando às classes populares somente o que fosse imprescindível,
tal como a doutrina cristã.
No Brasil, antes do Descobrimento, a educação dava-se de forma eminentemente
empírica. Trabalhava-se a educação no cotidiano, sem instituições escolares, tratando-se a
educação como sendo a forma de garantir a transmissão a outras pessoas aquilo que
determinado grupo havia aprendido. A comunidade indígena limitava-se a transmitir, entre
si e através das gerações, uma forma de educação ligada às necessidades de cada grupo.
No período colonial, com a exploração da classe trabalhadora desde a chegada dos
portugueses, operou-se uma transformação do modo comunista primitivo para um modo
capitalista e mercantil, o que acarretou uma alteração tanto em relação à produção de bens
materiais quanto em nível de valores, costumes e crenças. Aquela sociedade mercantilista
elegeu valores marcados pela religião católica.
Com a vinda da Companhia de Jesus, institucionalizou-se a educação, que,
juntamente com a catequese, ficou sob a responsabilidade dos jesuítas. Para os portugueses,
portanto, colonizar a terra correspondeu à imposição de sua ideologia, como uma
verdadeira colonização “de consciências”. Os indígenas, somente após aprender a falar o
português e já estando iniciados na doutrina cristã, iniciavam aquela que era considerada a
escola primária, na qual aprendiam a ler e escrever.
A partir de então, a educação destinou-se a formar as elites burguesas, com o fito de
prepará-las para exercer a hegemonia cultural e política. Nesse período, eram as seguintes
as funções da educação: formar padres, formar administradores do Estado e educar as
classes dominantes.
Após os mais de dois séculos de educação nos moldes jesuítas em solo brasileiro, o
Estado passou a orientar os rumos da educação, para que a escola, até então servidora dos
interesses da fé, passasse a ser útil aos interesses do Estado.
Registra-se que, com o passar do tempo, percebeu-se a necessidade de introdução
de disciplinas profissionalizantes no contexto educacional brasileiro, como parte da
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aculturação dos nativos locais, bem como que, durante o século XVIII, as idéias de educação
no Brasil sofreram influência do movimento iluminista, sem a existência de um projeto
educacional popular.
O ensino fundamental instituído pelas províncias (desprovidas de recursos e de
interesse pela educação popular) contava com poucas e mal distribuídas escolas, com
exceção da capital do império, onde as escolas eram projetadas por meio do governo central.
Os escravos eram impedidos de estudar e as classes trabalhadoras livres eram alvo de
preconceitos e descrédito.
De acordo com Freitag (1980), o modelo seletivo da educação perdurou por todo o
período agroexportador, ou seja, o período Colonial, Império e Primeira República,
concretizando as necessidades do protótipo social soberano da época. Objetivava-se
prosperar a ordem social e econômica, pregando-se a desnecessidade da qualificação da
mão de obra para o trabalho rudimentar.
Com o passar do tempo e a independência política, verificou-se a necessidade de
fortalecer a sociedade, formando-se novos quadros políticos, técnicos e administrativos.
Emergiram, então, diversas escolas militares e de ensino superior, definindo a afirmativa de
uma política educacional estatal no Brasil.
No início do século XIX, o mundo passou por diversas transformações, originadas
pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial, resultando em um crescimento a vida
urbana e um consequente aculturamento. Em termos educacionais, o marco foi a criação de
cursos superiores no país. Porém, vislumbra-se que a educação brasileira do século XIX foi
essencialmente destinada à preparação de uma elite, e não do povo.
A Constituição outorgada de 1824 foi pioneira em inserir a educação no núcleo de
direitos e garantias, instituindo, em seu artigo 179, inciso XXXII, que a instrução primária
seria gratuita a todos os cidadãos.
Em 1826, foi apresentada por Cunha Bueno uma diretriz para a divisão do ensino
em três graus, assim especificados: o primário, para todos; o secundário, para as províncias;
e, para a União, o ensino superior.
Destacaram-se, de acordo com Xavier, Ribeiro e Noronha (1994), a partir de então,
mais especificamente em 1879, duas reformas de cunho educacional: a reforma de Conto
Ferraz, encarregada pela regulamentação do ensino superior, e a de Leôncio de Carvalho,
conferindo liberdade à instrução.
A Constituição de 1891 absteve-se de normatizações nesse sentido, em que pese ter
disciplinado, em seu artigo 35, a obrigação de criação de instituições de ensino superior e
secundário nos Estados. A partir de então, o ensino dos estabelecimentos públicos seriam
considerados leigos, garantiu-se o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual
ou industrial, e conferiu-se à União o encargo de instruir os militares.
Já no século XX, mais precisamente a partir do ano de 1925, com a denominada
Reforma de Rocha Vaz, consolidou-se a frequência e a seriação obrigatória nas instituições
de ensino, vindo a ser criado o Departamento Nacional de Ensino.
Com a Constituição de 1934, conferiu-se à educação o caráter de formação da
personalidade. Em seu artigo 150, parágrafo único, alínea “a”, o texto constitucional de 1934
estabeleceu a gratuidade e a frequência obrigatória ao ensino primário, concebendo, assim,
as diretrizes para o modelo atual da educação estadual.
Dita Constituição estabeleceu, ainda, condutas específicas acerca da educação,
como, por exemplo, a obrigatoriedade de as empresas fornecerem o ensino gratuito de grau
primário, a contratação dos professores por meio de concurso público, a obrigatoriedade
do ensino primário, dentre outras. A partir de então, o Plano Nacional da Educação passou
a ser planejado através do Conselho Nacional da Educação.
Com a Constituição de 1937, evocou-se o ensino pré-vocacional e profissional. A
educação, a partir de então, tornou-se dever do Estado, inclusive para as classes menos
favorecidas. Instituiu-se a gratuidade educacional e a obrigação de cunho solidário,
passando-se a pregar que os pais seriam os responsáveis pela educação de seus filhos,
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cabendo ao Estado atuar apenas de forma subsidiária, colaborando e complementando as
deficiências da educação particular.
Esse princípio ganhou força com a Constituição de 1946, que instituiu, em seu artigo
166, a educação como um direito de todos a ser exercido no lar e na escola (inspirando-se,
assim, nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana).
Segundo Xavier, Ribeiro e Noronha (1994), destacou-se, a seguir, a criação da
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Educação e a Cultura), após a
Segunda Guerra Mundial, agregando-se o objetivo da democratização e o crescimento
quantitativo da educação, com a ideia de qualificação da mão de obra.
Nessa mesma época, consolidou-se a necessidade de elaboração de um documento
que estabelecesse as diretrizes da educação brasileira, sobrevindo, então, a Lei das
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), consubstanciada na Lei n. 4.024/1961.
Segundo esse texto legal, o Ministério da Educação e Cultura exerceria, a partir de então, as
atribuições do Poder Público Federal em matéria de educação, e disciplinou-se o Conselho
Federal da Educação, o qual passou a atuar a partir de fevereiro de 1962.
Os anos de 1946 a 1964, por sua vez, foram marcados por movimentos populares
em busca de reformas em todos os aspectos. Objetivava-se, juntamente com outras
mudanças de base, um modelo educacional que atendesse às necessidades da sociedade,
visando a dignidade da pessoa humana e a atenuação das desigualdades sociais por séculos
estabelecidas. Tudo isso culminou na estruturação da educação por intermédio do texto da
Constituição de 1967.
Verificou-se, então, segundo Xavier, Ribeiro e Noronha (1994), uma ampliação da
crise na educação brasileira no período da política de recuperação econômica, devido ao
crescimento da demanda educacional a partir do ano de 1968.
Tal crise propiciou acordos internacionais de assistência técnica e cooperação
financeira à educação brasileira nos anos 1960, entre o Ministério da Educação brasileiro
(MEC) e a United States Agency for International Development (USAID).
Em 1971, o ensino de primeiro e segundo graus passou por uma reformulação,
passando a ter como objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação
para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania.
A LDB de 1961 foi modificada por emendas e artigos, sendo reformada pelas Leis n.
5.540/68 e n. 5.692/71, até ser substituída pela LDB vigente, insculpida pela Lei n.
9.394/96. Isso porquanto as regras anteriores foram consideradas obsoletas com a
promulgação do texto constitucional de 1988.
As atuais diretrizes, fixadas em 1996, focaram no princípio do direito universal à
educação para todos e já sofreram várias alterações importantes em seu texto, podendo-se
citar, nesse sentido, as complementações trazidas pelas Leis n. 10.709/2003, 11.700/2008,
12.061/2009 e 12.796/2013, entre outras.
A EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 E NO ATUAL CONTEXTO SOCIAL
Afirma Bobbio (2004), com propriedade, que a educação mostra-se tão fundamental
à sociedade que, atualmente, nenhuma Constituição deixa de prestigiar o tema em seu
núcleo de prerrogativas. No Brasil, a Constituição da República Federativa de 1988 conferiu
à educação o status de direito fundamental social, incluindo-a no rol dos direitos sociais
insculpidos no artigo 6º.
No que tange às competências acerca do tema, determinou a Constituição vigente
que compete privativamente à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação no
Brasil, embora tenha feito constar como competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios proporcionar os meios de acesso à educação e legislar,
concorrentemente, sobre os demais temas ligados à educação.
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Atualmente, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 53/2006, compete
aos Municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
programas de educação infantil e de ensino fundamental.
O atual texto constitucional reservou a primeira seção do Capítulo III de seu Título
VIII, que trata da Ordem Social, mais especificamente entre os artigos 205 e 214, para tratar
especificamente da educação. Previu, assim, que incumbe à família, à sociedade e ao Estado
promovê-la e concretizá-la, estabelecendo a educação como direito de todos e dever do
Estado e da família.
Frisa-se que esses dispositivos foram alvos de alterações legislativas desde sua
promulgação, em 1988, especialmente com a Emenda Constitucional n. 53/2006.
As previsões constitucionais hodiernas expressam o dever de respeito às
desigualdades e diferenças, dever esse que, segundo Motta (1997), surge como
consequência da conscientização, cada vez maior, da importância do respeito às diferenças
individuais e do direito à igualdade de oportunidades.
O artigo 206 da Constituição elenca os princípios basilares do ensino brasileiro,
dentre os quais se destacam “a igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola”, “a gratuidade do ensino público” e “garantia do padrão de qualidade”, entre outros.
Já no parágrafo único do referido dispositivo, encontra-se prevista a competência da lei para
definir as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e
sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira.
Já no artigo 207, a Constituição trata das instituições de pesquisas científicas e
tecnológicas. Esse dispositivo assegura a autonomia didático-científica, administrativa e de
gestão financeira e patrimonial das universidades, sob obediência do princípio de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
As disposições do artigo 208 expressam, claramente, o dever do Estado com a
educação, bem como as formas de efetivar tal obrigação, dentre as quais podem ser
referidas a universalização do ensino médio gratuito e a subjetividade do acesso gratuito a
este direito, determinando que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder
Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
O ensino privado, por sua vez, é tratado no artigo 209, estabelecendo-se sua
autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. Tal regulamentação revela-se de
suma importância, haja vista a necessidade de subordinação de todas as formas de ensino,
inclusive do ensino privado, à apreciação estatal.
O ensino fundamental veio disciplinado no artigo 210, obtendo-se, daí, a fixação de
conteúdos basilares ao aprendizado para o ensino fundamental, de maneira que restem
asseguradas formação básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos,
nacionais e regionais.
Estabeleceu-se, no artigo 211, a competência da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios para organizar, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino, reforçando
a solidariedade do sistema educacional.
Em consonância, no artigo 212 dispôs-se sobre a receita que tais entes deverão
disponibilizar para o financiamento da educação, ficando preceituada a obrigação da União
em aplicar, anualmente, nunca menos de 18 (dezoito), e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, de 25 (vinte e cinco) por cento da receita resultante de impostos (compreendida
a proveniente de transferências) na manutenção e desenvolvimento do ensino.
O artigo 213 da Constituição especificou que os recursos públicos devem ser
destinados às escolas públicas, bem como a escolas comunitárias, confessionais ou
filantrópicas que atentem a alguns requisitos específicos.
Por fim, com o artigo 214, restou disposto pela Constituição, segundo a redação
conferida pela Emenda Constitucional n. 59/2009, que o plano nacional de educação, de
duração decenal, deve articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração,
bem como definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação, a fim de que
restem assegurados a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis,
etapas e modalidades. Isso deverá ser feito, segundo o texto constitucional, por meio de
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ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à
erradicação do analfabetismo; à universalização do atendimento escolar; à melhoria da
qualidade do ensino; à formação para o trabalho; à promoção humanística, científica e
tecnológica do País; e, por fim, ao estabelecimento de meta de aplicação de recursos
públicos em educação como proporção do produto interno bruto do país.
A Constituição, pelo que se dessume da presente análise, instituiu um grande rol de
deveres e direitos no que concerne à educação, prevendo muitos direitos aos cidadãos e,
igualmente, um grande elenco de deveres aos entes estatais. Entretanto, não é só pela
previsão normativa que se logra êxito na efetivação de direitos dos cidadãos, mas,
sobretudo, é pela eficácia e efetividade das ações governamentais que tal desiderato será
alcançado.
A análise da educação é inafastável da associação com o Estado de bem-estar social
(Welfare State), dado o caráter dirigente e prestacional que caracterizam este modelo
estatal. Da mesma forma, agrega-se o tema à dignidade da pessoa humana, às teorias dos
direitos fundamentais, à principiologia atrelada aos direitos sociais e ao manejo da
razoabilidade, da proporcionalidade e da discricionariedade pelo administrador público ao
cumprir as determinações constitucionais.
No atual plano democrático constitucionalizado, porém, a educação pode ser vista
como exigência dos cidadãos com vistas à efetivação dos direitos fundamentais
constitucionalizados.
Salientam-se, nesse sentido, os dizeres de Alexy (apud Penna, 2011), no sentido de
que o rol de direitos fundamentais nas constituições costuma regular de modo
excessivamente aberto e controverso a questão acerca da estrutura normativa mínima do
Estado e da sociedade. O autor, ainda, exemplifica o referido grau de abertura, mencionando
os conceitos dotados de fundamentalidade, como a dignidade, a liberdade e a igualdade
(apud PENNA, 2011, pp. 212-213). A educação, como direito social fundamental, não pode
ser dissociada desse contexto.
Nesse norte, aliando-se a afirmação histórico-constitucional da educação e sua
relação com os ditames constitucionais atuais, bem como aos conceitos de Estado de Direito
e de Estado Social, é possível identificar a existência de reais deveres, impostos ao Estado,
para a efetivação das políticas educacionais.
Após a promulgação da Constituição de 1988, alçou-se a educação a um patamar tão
elevado no Direito Positivo como jamais se houvera visto historicamente. Tal grau, além de
conferir importância jurídica e social ao tema, gerou uma grande expectativa na população
e na doutrina sobre educação e políticas educacionais, no sentido de que a educação seria
proporcionada, para todos, com qualidade e indistinção.
Por conseqüência, acreditou-se que, sendo oportunizada uma educação de
qualidade a todos, muitos dos problemas sociais que assolam o Brasil resolver-se-iam. Isso
porquanto se costuma acreditar que um povo com educação é um povo mais culto, o que
viria, ainda, a diminuir, por conseguinte, o espaço para criminalidade, violência e outros
males.
Vendo-se sob esse prisma, a educação seria não apenas um fim a ser atingido com a
ação estatal, mas, também, um meio para se alcançar o Estado de bem-estar social.
Assim, vislumbra-se a educação não apenas como um dever imposto ao Estado, mas,
também, como a grande alternativa para a solução de muitos dos problemas sociais que
afligem a população brasileira nos dias atuais.
CONCLUSÃO
A educação, historicamente, serviu de base para que as classes dominantes
instalassem suas diretrizes à sociedade, de maneira a conduzir, ideologicamente, o
pensamento das grandes massas.
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O contexto histórico brasileiro, em que pese a existência de grandes marcos sociais
e legislativos que privilegiavam e exigiam uma educação de qualidade e oportunizada a
todos, de forma indistinta, não se desvinculou, por muitos séculos, dessa premissa.
Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
porém, a educação adquiriu status de direito fundamental social, passando a ser,
veementemente, associada aos princípios da dignidade humana e à teoria dos direitos
fundamentais.
O texto constitucional previu, dessa forma, uma gama de deveres impostos ao
Estado como forma de efetivação do direito à educação, vinculando-a às garantias de uma
vida digna e um estado com menor número de problemas sociais.
Percebe-se, assim, que a Constituição vigente, ao pregar o direito a uma educação
igualitária e de qualidade, não o fez, apenas, para servir de formalidade, mas, sim, porque o
constituinte originário tinha consciência da realidade social até então instaurada no país,
bem como das discrepâncias e da criminalidade derivadas do antigo modelo – que não
condiziam com um padrão democrático.
A declaração e a garantia formal da educação são fatores indispensáveis nos textos
constitucionais, no atual contexto mundial. Ao destinar grande parte de seu texto para o
tema, a Constituição brasileira de 1988 explicitou, também, formalmente, a importância
dada à educação na época atual, deixando para trás qualquer resquício e/ou indício de
privilégios à elite no que tange à questão educacional.
Entretanto, em países como o Brasil, de tradição elitista e que já garantiu, no
passado, a educação apenas para as classes privilegiadas, as previsões ligadas ao tema
revestem-se de um alcance muito maior.
Por esse motivo, o dever de cumprimento das normas pelos entes estatais, de forma
a assegurar uma educação de qualidade, indistintamente, aos brasileiros, não se vislumbra,
apenas, como o cumprimento de deveres impostos, mas, sim, alcança um viés de alternativa
para a concretização de uma sociedade melhor.
Viver dignamente em sociedade significa, entre outros fatores, ser igual em direitos
e garantias comparativamente a todos os cidadãos. Tal realidade, porém, apenas poderá ser
concretizada por intermédio de uma educação de qualidade, que possa equiparar os seres
humanos com vistas a diminuir as diferenças inseridas, há tanto tempo, no núcleo social.
Assim, declarar e assegurar, de forma expressa, o cumprimento dos direitos ligados à
educação é mais do que a sua oficialização: é o reconhecimento e a expressão da validade e
da indispensabilidade deste bem para os cidadãos.
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Márcia Junges1
RESUMO: O surgimento do monacato cristão como linha de fuga à institucionalização do
cristianismo por Roma, no século III, assim como a recusa (e resistência) da Ordem dos
Franciscanos Menores em deter propriedades e viver para além do direito através de uma
vida que dê a si própria a sua regra são experiências a partir das quais podemos refletir
acerca de outras formas de vida, como aponta Giorgio Agamben em Altíssima pobreza e Opus
Dei. Ambas experiências monásticas apontam para a consecução da potência do não, que
Agamben retoma a partir de Aristóteles como fundamento de uma política que vem, que
ofereça linhas de fuga e resistência aos dispositivos de poder aos quais estamos submetidos
na modernidade ocidental. Numa sociedade na qual a política foi cooptada pela economia e
o dispositivo do consumo segue em sua deriva de captura não apenas do poder de compra
dos sujeitos, mas de sua própria noção de “utilidade” e empregabilidade, refletir acerca da
profanação monástica é uma tarefa importante na Filosofia.
PALAVRAS-CHAVE: Agamben, política que vem, forma de vida, dispositivo
Neste trabalho buscamos compreender o conceito de forma de vida, oriundo da
filosofia de Giorgio Agamben, seja em suas particularidades, quanto em sua relacionalidade
com a política que vem. Buscaremos analisar ambas as ideias e como essa forma de vida
resulta em uma vida que dá a si mesma a sua norma e ocasiona o surgimento de formas
outras de política, nomeadamente, uma política que vem, dissonante da coação dos
dispositivos de controle governamental, promovendo rupturas, resistências e linhas de fuga
à gestão biopolítica e bioeconômica da vida humana. Para isso, examinaremos
especificamente a experiência do monacato cristão em seu surgimento e a Ordem dos
Franciscanos Menores em relação à forma de vida que buscou através de sua opção acerca
da propriedade.
Como esclarece Castor Bartolomé Ruiz, os conceitos de resistência e fuga são
centrais na pesquisa de Agamben, e se constituem em algo bem maior do simples metáforas.
A fuga será um princípio motivador das formas de vida, enquanto a resistência assume o
papel de uma prática de si recursiva desses modos de vida 2. Essa era a lógica por trás da
forma de vida eremítica e depois cenobítica, nos primeiros séculos da cristandade, e hoje na
filosofia crítica dos dispositivos de poder aos quais estamos submetidos.
O sujeito contemporâneo é coagido a agir por dispositivos de controle
governamental. Tal é o modelo do governo dos outros, já analisado por Michel Foucault. A
partir do pensamento de Agamben e seu diagnóstico acerca da política ocidental, como se
pode concretizar uma alternativa a esse governo? Um dos modos é refletir como os sujeitos
conseguem pensar a sua própria forma de vida – prática ética em que o sujeito constrói sua
liberdade e sua prática e cuidado de si. Agamben também pensa a ética como forma de
constituição da liberdade contemporânea, e isso se dá para ele através do rompimento com
as estruturas biopolíticas, pelo desenvolvimento da forma de vida e da profanação,
resultando na política que vem. Então, como nós, homens e mulheres do século XXI,
poderemos pensar práticas de constituição de liberdade para resistir aos
dispositivos de controle social?
A partir de uma arqueo-genealogia do monacato cristão em sua relação com a norma
como uma forma de vida na qual o sujeito cria sua norma de vida sem submeter-se a um
1 Doutoranda em Filosofia pelo PPG Unisinos, jornalista do Instituto Humanitas Unisinos – IHU, tutora

do EAD Unisinos.
2 RUIZ, Castor Bartolomé. A filosofia como forma de vida IV. Revista IHU On-Line, Ed. 468, 22-062015, disponível em www.ihuonline.unisinos.br (no prelo)
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regramento exógeno, Agamben reflete acerca de uma forma de vida que dá a si mesma sua
norma de viver, sua diretriz. Esse deslocamento de perspectiva em muito se afasta da vida
que se vincula somente a obedecer e repetir regras dadas pela positividade do direito e pelo
utilitarismo econômico, imperativos de uma sociedade produtivista, cujo horizonte último
e desejado é aquele de viés utilitário e efetualista.
Essa prática ética de criar uma forma de vida constitui um estilo de existência que
oferece possibilidade de resistência aos dispositivos de dominação e enuncia novas formas
e perspectivas para a política, em última instância. Nesse aspecto, a política que vem surge
a partir da profanação de uma política capturada por forças econômicas e jurídicas,
enfraquecida e amealhada por interesses outros do que aqueles que formam a polis
originariamente em sua matriz grega.
A invasão da égide da oikos na esfera da polis, e vice-versa, traz consigo a explicação
da deriva democrática e do motivo pelo qual a política se esvaziou de sentido em nosso
tempo, refém de negociatas e de interesses particulares que subjugam a política a ditames
econômicos, cuja lógica administrativa e gerencial é seu grande lastro. Ao desenvolver os
dispositivos da exceção e da governamentalidade, a biopolítica moderna articula uma
maquinaria que administra a vida enquanto recurso útil. Quando essa vida reage, “se
insurge contra a gestão e não pode ser controlada administrativamente, sofre a ameaça da
exceção convertendo-a em homo sacer”3.
Em nossos dias, para ser considerada boa, uma gestão deve capturar as mais ínfimas
dimensões da vida humana, sempre tendo a lógica da utilidade como fundamento último. É
preciso que tudo seja perpassado pelo critério utilitário, pois as coisas, as atividades e até
as pessoas devem “servir” para alguma coisa. Aquilo que não resulta em algo útil é visto com
suspeito, tido como desnecessário e redundante. Como escreve Castor Ruiz, “o modelo
biopolítico pretende produzir uma imanência absoluta da vida na racionalidade utilitária
capturando todas as formas de vida e qualquer habilidade vital na lógica mercantil,
produtiva, lucrativa, entre outras”4.
Frente à vida nua e aos dispositivos biopolíticos de normalidade aos quais estamos
submetidos, profanar é o ato político supremo. É a potência do não que se apresenta em
uma política que não seja mais aquela oficialesca e abalizada pelo direito e pela economia
como seus garantidores de efetividade. Em uma tradição que retoma a filosofia em relação
com a forma de vida, Agamben trilha caminho contíguo ao de Michel Foucault e Pierre
Hadot, recuperando essa vinculação que foi sendo deixada de lado, sobretudo na
Modernidade.
Contudo, Agamben percorre caminho diverso desses dois autores ao realizar uma
arqueo-genealogia no monacato cristão em sua relação com a norma como uma forma de
vida na qual o sujeito deve criar sua norma-de-vida sem sujeitar-se a uma norma preestabelecida. Como fuga e resistência a esse controle social impiedoso, torna-se
imprescindível que o sujeito inaugure uma forma-de-vida que seja sua própria norma de
viver, reagindo à submissão da bios à zoé, desativando os dispositivos que não cessam de
produzir vida nua. A partir deste cenário, a filosofia de Agamben, sobretudo na última parte
do projeto Homo Sacer, com as obras Altíssima pobreza, Opus dei e O uso dos corpos, se
propõe a oferecer vislumbres de linhas de fuga possíveis, nas quais a ética como prática de
vida funcione como alternativa ao pesado jugo dos dispositivos biopolíticos de controle aos
quais estamos submetidos objetiva ou subjetivamente. Tal reflexão oferece possibilidades
de se pensar uma nova política, ou a política que vem.
A partícula “que vem” não é senão uma brecha nesse cenário catastrófico mapeado
por Agamben na Modernidade ocidental. Um “que vem” que pode ser um “agora”, expresso
por uma inconformidade e rompimento com o sistema por meio de uma vida que cria a sua
própria norma. Nesse sentido, cabe especularmos até que ponto movimentos políticos
descentralizados e permeados pela lógica de rede poderiam ser compreendidos pelo prisma
3
4
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das profanações políticas, como uma política que dá a si própria a sua forma, a exemplo do
que Agamben propõe ao se referir a Tiananmen. Para Agamben,
o pensamento é forma-de-vida, vida insegregável da sua forma, e em
qualquer lugar em que se mostre a intimidade dessa vida inseparável, na
materialidade dos processos corpóreos e dos modos de vida habituais
não menos do que na teoria, ali e somente ali há pensamento. E é esse
pensamento, essa forma-de-vida que, abandonando a vida nua ao
‘homem’ e ao ‘cidadão’, que a vestem provisoriamente e a representam
com os seus ‘direitos’, deve tornar-se o conceito-guia e o centro unitário
da política que vem5.
Assim, Agamben repensa a situação política do Ocidente voltando os olhos para as
origens do monacato cristão e sua experiência dos cenóbios e a vida em comum, cujo maior
objetivo era viver fora do direito e da propriedade, criando uma vida que desse a si própria
a sua norma, resistindo à tentativa institucionalizante de capturar a vida cristã pelo império
romano, naquele caso. Para isso, estudar a relação entre regra e vida é central em Altíssima
pobreza, obra na qual ele realiza uma arqueo-genealogia do monacato cristão:
“Objeto desta investigação é a tentativa – averiguada no caso exemplar
do monasticismo – de construir uma forma-de-vida, ou seja, uma vida que
se vincule tão estreitamente a sua forma a ponto de ser inseparável dela.
É nessa perspectiva que a investigação se confronta sobretudo com o
problema da relação entre regra e vida, que define o dispositivo pelo qual
os monges tentaram realizar seu ideal de uma forma de vida comum”6.
Segundo Agamben, a grande tentação que assombrou os monges não foi a de figuras
seminuas ou monstros informes, mas antes “a vontade de construir a própria vida como
uma liturgia integral e incessante”7. Desse modo, como pensar uma forma de vida para além
do direito e um uso dos corpos e das coisas que não termine em apropriação é o legado mais
importante que o franciscanismo deixa à posteridade8, escreve. “Ou seja, pensar a vida como
aquilo de que nunca se dá propriedade, mas apenas um uso comum”9. Essa, aliás, foi a
querela central entre a Ordem dos Frades Menores e o papado de João XXII, que condenou
a posição dos frades em relação à propriedade. Compreender a propriedade como
hegemônica sobre o uso nos idos do século XIII foi preponderante para que o capitalismo se
tornasse o modelo econômico vigente, e o liberalismo, mais tarde, fosse o modelo
governamental escolhido e dominante. Tal opção teve e continua tendo impactos
indiscutíveis na vida das sociedades e do planeta como um todo, haja vista a lógica
predatória e utilitarista que perpassa as decisões econômicas e políticas, entendendo os
ecossistemas como verdadeiros armazéns dos quais apenas se retiram itens, na velha lógica
da economia clássica na qual as demandas são infinitas e os recursos são finitos.
Surpreendentemente, mesmo ao formular tal conceito, a economia clássica não reage ao
fato de que, ao assim procedermos, serramos o galho sobre o qual estamos sentados. O PIB
como o indicador máximo de desenvolvimento das nações é maior prova disso, mesmo que
só consiga mensurar aspectos econômicos, desconsiderando todos os outros âmbitos que a
palavra desenvolvimento pressupõe.

AGAMBEN, Giorgio. Meios sem fim. Notas sobre a política. Belo Horizonte: Autêntica, 2015, p. 2021
6 AGAMBEN, Giorgio. Altíssima Pobreza. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 9.
7 Ibid. 2014, p. 10
8 Ibid. 2014, p. 11
9 Ibid. 2014, p. 11
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O SURGIMENTO DOS CENÓBIOS
O ideal monástico, originariamente uma fuga individual e solitária do mundo,
paradoxalmente deu origem a um modelo de vida comunitária integral. Depois de Pacômio,
um ex-soldado romano, pôr de lado o modelo anacorético e fundar o primeiro cenóbio, o
termo monasterium tornou-se equivalente a cenóbio. Já a regra de Basílio destaca os perigos
e o egoísmo da vida solitária, e a vida em comum é vista como fonte de alegria. Agostinho,
por sua vez, acentua que o objetivo primeiro da vida monástica é morar unanimemente em
uma casa, com uma só alma e um só coração em Deus. A tensão entre cenóbio e eremitério
irá se aprofundar até a renovação monástica do século XI, e haverá uma clara tendência para
o primeiro tipo de vida comunitária, o que culminou com a decisão do Concílio de Toledo
(646). “O projeto cenobítico é definido literalmente como koinos bios, como vida comum, de
que tira o nome, e sem ela não poderia de forma alguma ser compreendido”10.
Agamben destaca que o cenóbio não é somente um lugar, um nome que se dá a um
local, mas antes de mais nada uma forma de vida11. E o grande eixo que norteia a discussão
entre a vida solitária do eremitério e a vida coletiva do cenóbio é, sobretudo, a política, as
bipolaridades entre ordem e desordem, governo e anarquia, estabilidade e nomadismo.
Para além do exemplo anacorético, o monaquismo quer se constituir e se afirmar “como
uma comunidade ordenada e bem governada”12.
Importa dizer que Agamben mapeia o surgimento de uma literatura vasta e
consistente sobre a regra entre os séculos III a VI da era cristã, algo original e inédito, posto
que a regra como categoria de pensamento em relação à vida era praticamente
desconhecida. Esses discursos sobre a regra surgem exatamente “de novas práticas de vida
que alguns grupos de cristãos se propuseram criar no alto Egito a partir do século III, o
chamado monasticismo. O estudo da regra em relação com a vida aparece como elemento
central da problematização desta nova forma de vida que alguns cristãos decidiram criar
para si”13. É nesse contexto que devemos compreender a motivação dos cristãos de “fugir”
do mundo, criando uma vida outra para si mesmos como uma reação à tentativa de
apropriação do cristianismo pelo império romano.
Se antes era perigoso e até mesmo subversivo ser cristão, a partir da
institucionalização do cristianismo como religião oficial por Constantino, o Grande (272 d.
C. – 337 d. C), a igreja foi vinculada ao império e começa aí uma relação de incremento de
poderes políticos e econômicos concedidos pela coroa à esfera eclesial. A opção de vida
alternativa inicial do cristianismo, o Evangelho de Jesus vivenciado em toda a sua
radicalidade, foi cooptada e “derivou numa estrutura clerical com crescimento burocrático
semelhante às estruturas imperiais, e a forma de vida cristã foi capturada na forma do
funcionário, deslocando-se para a prática funcional de uma religião institucionalizada”14,
adverte Ruiz.
Desse modo é preciso pensar o surgimento do monasticismo como uma reação, um
rechaço a esse estado de cooptação do cristianismo por Roma. Não era à toa que os monges
primeiros fugiram para o deserto para se afastarem de uma concepção de igreja que
consideravam equivocada. Manter a coerência vivendo uma existência mais próxima ao
ideal evangélico de Jesus Cristo era o objetivo que norteava aqueles eremitas, que resistiam
aos dispositivos de cooptação do seu tempo – nada mais nada menos do que o Império
Romano, que mais tarde serviria como sede do Estado do Vaticano.
Destaque-se, ainda, que a regra possui uma diferença radical em relação à lei e à
norma. Para Agamben, a forma de vida que resulta numa regra se contrapõe tanto ao
Ibid. 2014, p. 22
Ibid. 2014, p. 23
12 Ibid. 2014, p. 24
13 RUIZ, Castor Bartolomé. A filosofia como forma de vida IV. Revista IHU On-Line, Ed. 468, 22-062015, disponível em www.ihuonline.unisinos.br (no prelo)
14 Ibid., 2015, disponível em www.ihuonline.unisinos.br (no prelo)
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modelo legal de soberania, quanto ao modelo administrativo da norma. A regra não se
impõe sobre a vida, mas antes a vida propõe sua própria regra. A regra é a expressão e o
resultado da vida. “A regra tem a peculiaridade de, uma vez estabelecida, deixar um campo
aberto para a vida”15. Com isso compreende-se que a experiência monacal não buscava
simplesmente negar o valor da lei, das formulações jurídicas, mas apontar seus limites e
insuficiências em relação à vida. “Com o uso da regra desativaram o valor prescritivo da lei.
A lei existe desativada porque a regra exige uma forma de vida além da lei”16.
HABITUS MONACAL E FORMA DE VIDA
A habitação é o fundamento primeiro do monasticismo, e nesse sentido o termo
habitus, que em um primeiro momento significa “modo de ser ou agir”, e para os estóicos se
converte em sinônimo de virtude, irá se transmutar cada vez mais em modo de vestir. As
vestes exteriores denotam um modo de ser interior, como explica Cassiano em Do hábito
dos monges, e progressivamente acontece uma moralização do hábito que tem seu ápice no
cinto de pele, a ser usado pelo monge sempre, pois o constitui como “soldado de Cristo”.
Mais adiante, Agamben explica que o “hábito sagrado” é algo mais do que as “santas vestes”,
uma vez que expressa o modo de vida de que estas são o símbolo. “Morar junto significa,
portanto, para os monges, compartilhar não apenas um lugar e uma veste, mas sobretudo
um habitus; e o monge é, neste sentido, um homem que vive de acordo com o ‘habitar’, ou
seja, seguindo uma regra e uma forma de vida”17. De acordo com Agamben, o cenóbio
demonstra uma tentativa de fazer coincidir hábito e forma de vida em um habitus absoluto
e integral, em que não fosse mais possível distinguir entre veste e modo de vida. “No entanto,
a distância que divide os dois significados do termo habitus nunca desaparecerá
completamente, e marcará duradouramente com sua ambiguidade a definição da condição
monástica”18.
A escansão temporal realizada nos cenóbios com fins morais e religiosos foi de um
rigor tamanho que até mesmo a fábrica taylorista não se lhe iguala em seu “intransigente
absolutismo”, observa Agamben. A rígida divisão temporal visava que o dia fosse cindido
em partes nas quais fosse possível colocar a liturgia em prática das mais variadas formas.
Assim, a articulação temporal se mostra fundamental para compreender a experiência
cenobítica, sobretudo porque toma ao pé da letra a prescrição paulina da oração incessante.
Então, a escansão temporal transforma a vida em ofício constante.
“Não se poderia dizer de maneira mais clara que o ideal monacal consiste
em um envolvimento integral da existência por meio do tempo. Enquanto
a liturgia eclesiástica faz a separação entre a celebração do ofício, o
trabalho e o repouso, a regra monástica, como fica evidente pela
passagem citada anteriormente das Instituições de Cassiano, considera a
obra das mãos parte indiscernível da opus Dei.19”
De tal modo, toda a vida no cenóbio é apresentada como sendo a execução de uma
“obra divina”, uma santificação da vida por meio do tempo, uma liturgia na qual a vida é
constantemente celebrada através dos menores e mais singulares gestos do cotidiano.
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A FORMA DE VIDA COMO FUNDAMENTO DE UMA POLÍTICA QUE VEM
E qual é a relação entre a arqueo-genealogia do monacato cristão acerca de sua
forma de vida, suas lutas para coloca-la em prática e o surgimento de uma política que vem?
A experiência do monacato cristão, sobretudo aquela dos eremitas dos desertos, os monges
do cenébios e, posteriormente, dos franciscanos que surgiram no bojo das revoltas do
pastorado, como nomeava Foucault em Território, segurança e população, é inspiradora
para repensarmos a política do ponto de vista que, no cerne de sua experiência, repousam
tentativas de se viver para além do direito, em ambos os casos, e uma recusa inequívoca à
propriedade, no que tange aos seguidores de Francisco.
A ousadia da ordem de Francisco se dá justamente no âmago de dois dos principais
pilares da Modernidade, quais sejam, o Direito e a Economia. Ousaram conceber uma forma
de vida na qual a regra era dada justamente pela vivência do cotidiano, longe da positividade
jurídica capturada pelas leis e normas, para além dos códigos e formulações que o Direito
não cessa de formular a fim de legitimar e legislar.
Ao recusarem-se a ser proprietários das coisas, os franciscanos provocaram uma
celeuma na Igreja, que já naquele tempo do surgimento da ordem detinha um poder
econômico vasto e consolidado. Recusarem-se a ser capturados pelo dispositivo da
propriedade, fazendo apenas uso das coisas, sem delas se apropriar, foi algo extremamente
transgressor, e devemos admitir que tal continua a sê-lo em nossos dias. Basta pensarmos
que em nosso tempo há uma captura inequívoca do dispositivo do consumo enquanto
justificativa e telos de uma sociedade que se pensa livre e cidadã ao fazer uso do dispositivo
do crédito e suas “facilidades”.
Na realidade, os franciscanos profanaram a propriedade, dela fizeram um novo uso,
desativando-a do pedestal sagrado ao qual havia sido erigida. Profanaram, ainda, o
dispositivo “sagrado” do Direito, erigido acima dos outros estratos da sociedade pela aura
etérea da magistratura, cujo poder decisório e legislador paira acima da população.
A potência do não aristotélica, que ocupa lugar central no pensamento de Giorgio
Agamben, nos parece ter sido o mote através do qual os franciscanos “preferiram não” ser
proprietários dos bens, e apenas deles fazer uso, bem como viver para além de um direito
que os enclausuraria na obrigatoriedade de normas que ditariam como deveria ser a vida a
ser vivida. Insurgiram-se, e pela potência do pensamento desativaram ambos os
dispositivos. E pagaram um alto preço por isso.
Assim, para nós é legada uma experiência que inspira reflexões acerca da política e
da economia, tecendo linhas de fuga, como o fizeram os primeiros monges do deserto ao se
apartarem da igreja de Roma, não aceitando alinharem-se a suas premissas cuja
prerrogativa era o poder político e econômico, e linhas de resistência, no caso dos
franciscanos e seu rompimento com a tentativa de cerceamento da ordem por meio do
direito canônico para enquadra-los na obrigatoriedade de serem, efetivamente,
proprietários daquilo que usavam.
A partir dessa reflexão, acreditamos que reside na potência do não e na
inoperosidade a nossa capacidade de criarmos uma política que vem, que reaja aos
dispositivos de controle e cooptação, que não aceite o utilitarismo administrativo que
permeia a lógica do funcionário que deve ser seu próprio gestor, tornando-se “empregável”,
cujo horizonte último é atingir metas e se tornar rentável para a estrutura que o emprega e
paga seu salário. Afinal de contas, escreve Agamben, “todos estão se dobrando àquela
flexibilidade que é hoje a primeira qualidade que o mercado exige de cada um”20.
Desativar esses dispositivos que esvaziam a polis com um discurso oriundo da oikos,
de uma política apequenada e reativa, ressentida, inclusive, é o grande desafio que temos,
inspirados no exemplo profanador daqueles eremitas do deserto e dos monges franciscanos
do cenóbio. Tal é o desafio da política que vem, cuja potência do não detemos, aberta à
AGAMBEN, Giorgio. Sobre o que podemos não fazer. In: Nudez. Belo Horizonte, Autêntica, 2014,
p. 73.
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possibilidade da inoperância, de desativarmos as programações de um tipo de
racionalidade que tem na utilidade e na efetualidade seu grande norte.
Como pontua Agamben, “nada nos torna tão pobres e tão pouco livres como esse
estranhamento da impotência. Aquele que é separado do que pode fazer pode, porém,
resistir ainda, pode ainda não fazer. Aquele que é separado da sua importância perde, ao
contrário, principalmente, a capacidade de resistir.”21
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RESUMO: A proposta desta pesquisa é verificar até que ponto a filosofia política de
Agamben depende e encontra sua fonte nas ideias políticas de Hannah Arendt. Levanto o
problema de que essa dependência com o pensamento arendtiano é evidente na filosofia
política de Agamben, entretanto apenas essa influência não é suficiente para explicar as
implicações do seu pensamento de como o biopoder contemporâneo reduz a vida humana
a uma sobrevida, a vida nua. Além disso, apesar de trabalhar com metáforas oriundas do
pensamento arendtiano, Agamben busca superar lacunas do pensamento político daquela
pensadora que, embora tivesse identificado o processo que leva a vida biológica a ocupar o
cenário político moderno, não deu seguimento com a relação desse processo com o poder
totalitário. Na verdade, ao se servir de algumas teses de Arendt, Agamben vem dar
completude à obra daquela pensadora, ao relacionar e desenvolver os temas do poder
totalitário com a vitória do animal laborans e com a biopolítica. É, precisamente, a partir
desse elemento, que levanto a ideia central para esta pesquisa: a questão da vida no
pensamento político de Agamben relacionando-a com as noções de economia e de política,
tal como utilizadas por ele e por Hannah Arendt, apontando as semelhanças e as diferenças
de usos que cada um deles faz desses termos, através de um estudo comparativo entre eles
a respeito do conceito de economia e sua relação com a política.
PALAVRAS–CHAVE: Agamben, Arendt, vida nua.
Abstract: The proposal of this research is to verify the extent to which Agamben's political
philosophy depends and finds its source in the political ideas of Hannah Arendt. Raise the
problem that this dependence with Arendt thinking is evident in the political philosophy of
Agamben, however only this influence is not enough to explain the implications of his
thought as the contemporary biopower reduces human life to a survival, bare life. besides,
despite working with metaphors derived from Arendt thought, Agamben seeks to overcome
the gaps of political thought of that thinker who, although he had identified the process that
leads to biological life the occupy the modern political scene, not given follow with the
relationship of this process with the totalitarian power. In fact, to make use of some theses
of Arendt, Agamben comes give completeness the work of that thinker, to relate and develop
the themes of totalitarian power with the victory of animal laborans and biopolitics. It is
precisely from this element, which raise the central idea for this research: the question of
life in Agamben political thought relating it to the notions of economy and politics, as used
by him and Hannah Arendt, pointing out the similarities and differences of uses that makes
each of these terms, through a comparative study between them about the concept of
economy and its relationship with politics.
KEYWORDS: Agamben, Arendt, bare life.
INTRODUÇÃO
Foucault mostrou como a modernidade mudou o paradigma sobre a vida na tradição
da filosofia política ocidental. "Por milênios, o homem permaneceu o que era para
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Aristóteles: um animal vivente e, além disso, capaz de existência política. O homem moderno
é um animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivente." (FOUCAULT apud
AGAMBEN, 2007a, p.123). Porém, segundo Agamben (2007a), Foucault não chegou ao local
por excelência da biopolítica moderna, ou seja, ao estudo dos estados totalitários, ele se
limitou, mas não avançou.
Hannah Arendt, embora tivesse feito uma análise inteligente sobre o domínio
totalitário e a condição de vida no campo, infelizmente, segundo Agamben (2007a), não
avançou com esse projeto e é justamente a isso que ele vai tentar dar continuidade.
Agamben (2007a) salienta que Hannah Arendt entendeu os campos de concentração, que
ele os chama de vida nua, como laboratórios para experimentação do poder totalitário, do
domínio total, fim que é atingido devido as condições extremas de inferno construído pelo
homem. Mas, na verdade, a situação é o inverso do apresentado por ela, pois foi “a radical
transformação da política em espaço da vida nua (ou seja, em um campo), que legitimou e
tornou necessário o domínio total.” (AGAMBEN, 2007a, p. 125). A política na
contemporaneidade, até então conhecida como totalitária, tornou-se, nesta perspectiva,
integralmente em biopolítica.
Com a intenção de verificar até que ponto a filosofia política de Agamben,
especialmente suas reflexões sobre o biopoder, depende e encontra sua fonte nas ideias
políticas de Hannah Arendt, levanto o problema de que essa dependência com o
pensamento arendtiano é evidente na filosofia política de Agamben, entretanto apenas essa
influência não é suficiente para explicar as implicações do seu pensamento de como o
biopoder contemporâneo reduz a vida humana a uma sobrevida, a vida nua. Além disso,
apesar de trabalhar com metáforas oriundas do pensamento arendtiano, Agamben busca
superar lacunas do pensamento político daquela pensadora que, embora tivesse
identificado o processo que leva a vida biológica a ocupar o cenário político moderno, não
deu seguimento com a relação desse processo com o poder totalitário. Na verdade, ao se
servir de algumas teses de Arendt, Agamben vem dar completude à obra daquela pensadora,
ao relacionar e desenvolver os temas do poder totalitário com a vitória do animal laborans
e com a biopolítica. É, precisamente, a partir desse elemento, que levanto a hipótese central:
a questão da vida no pensamento político de Agamben relacionando-a com as noções de
economia e de política, tal como utilizadas por ele e por Hannah Arendt.
Esse aspecto, a biopolítica, defende Agamben (2007a), ficou incompleto em Arendt,
porque ela não fez a conexão do animal laborans com o tema do totalitarismo. É, nesse
ponto, que ele, ao aproximar-se do pensamento arentiano, pretende avançar,
desenvolvendo a relação que existe entre o animal laborans e a biopolítica. Portanto, ainda
que exista semelhança entre sua concepção política e a de Arendt, Agamben a entende de
modo inverso, uma vez que o domínio total é legitimado pela transformação da política em
vida nua e não o contrário, como propunha Arendt. Democracia e totalitarismo, nesse
sentido estão interligadas. A biopolítica e a vida nua são a face da mesma moeda, pois
segundo Agamben (2007a), o que aconteceu na experiência dos campos de concentração
continua acontecendo na democracia contemporânea que se tornou um campo de
concentração disfarçado. “O campo, como puro, absoluto e insuperado espaço biopolítico (e
enquanto tal fundado unicamente sobre o Estado de
Exceção) surgirá como o paradigma oculto da modernidade, do qual deveremos
aprender a reconhecer as metamorfoses e os travestimentos” (AGAMBEN, 2007a, p.129).
Portanto, o campo tornou-se o paradigma da política contemporânea, ou seja, uma parte
territorial posta fora da normalidade jurídica, e paradoxalmente não é externa.
O PENSAMENTO BIOPOLÍTICO DE AGAMBEN, LEITOR DE HANNAH ARENDT
Apesar das diferenças entre os dois pensadores e de ir além de Hannah Arendt,
encontramos em Agamben várias metáforas que o ligam ao pensamento arendtiano, como
a metáfora do campo e a do refugiado, que funcionam como ferramentas que ele utiliza para
seu diagnóstico sobre a política contemporânea, que tem no campo o seu paradigma. Coisa
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que Arendt não faz, uma vez que ela não sustenta uma posição tão pessimista como a de
Agamben, diferença que ocorrerá também na concepção de Agamben sobre o direito que o
considera violento em sua forma, enquanto que Hannah Arendt lhe atribui grande
importância.
Retomamos ainda à metáfora do refugiado que, por sua vez, se relaciona ao campo
de concentração e tem parentesco na ideia de paradigma da condição do refugiado
desenvolvida por Hannah Arendt. Em 1943, ela escreveu um artigo para uma revista judaica,
o Menorah Journal. O título do artigo era “nós os refugiados” e relatava a situação dos judeus
em busca de refúgio em outras nações para sobreviver. Assim também a influência
arendtiana aparece nas ideias do “muslin” de estado de exceção, do biopoder desenvolvidos
por Agamben. Em um texto intitulado “Mais além dos direitos do homem” ele descreve as
investigações da filosofa sobre a figura do refugiado que mais tarde ele vai retratar como o
próprio “homo sacer”.
A figura do refugiado é descrita como aquele que perdeu todo direito e que vive a
procura de assimilar uma nova identidade nacional. Para Agamben, faz sentido analisar a
situação dos imigrantes, pois a questão torna-se cada vez mais atual. O problema não atinge
apenas a Europa, mas o declínio do Estado- nação. Para ele “[..] o refugiado é talvez a única
figura do povo pensável em nosso tempo [...] a única categoria na qual hoje consentimos
vislumbrar as formas e os limites de uma comunidade política que vem. Esta, então, é a
figura central (o refugiado) para entender como o autor desenvolve sua filosofia política.
O Estado-nação fracassou com as políticas de organização dos refugiados. Muitas
nações que os haviam naturalizados como cidadãos, revogaram milhares de pessoas
desnaturalizando e desnacionalizando como foi o caso da França em 1915, da Bélgica em
1922, em 1926 na Itália etc.
O ponto principal em Arendt que chama a atenção de Agamben é este: cada vez mais
os refugiados não representam mais casos individuais, mas um fenômeno de massa. E ele
alerta, mesmo com as mais solenes referências aos direitos do homem e do cidadão, os
estados e as organizações são incapazes de lidar e resolver o problema de maneira
adequada.
A formulação, acrescenta Agamben, “o declínio do estado nação e o fim dos direitos
do homem” mostra um paradoxo interessante: justamente a figura que o estado deveria ter
encarnado os diretos do homem por excelência, o refugiado constitui a crise radical desse
conceito. Acrescenta Arendt “o conceito de direitos humanos com base na suposta
existência de um ser humano como tal entrou em colapso, em ruinas tão logo aqueles que
professaram encontrarem pela primeira vez diante dos homens que haviam perdido todas
as outras qualidades e relação especifica, exceto o fato de serem humanos”.
Além da figura do refugiado Agamben esclarece sua investigação recorrendo ainda
a conexão entre economia e a política.
Hannah Arendt (2010a) desenvolve o conceito de economia (oikos) na polis grega,
relacionando-o ao domus ou lar em Roma. A Oikos designava o espaço onde a vida humana
era regida pelo princípio de desigualdade natural e onde se desenvolvia a reprodutibilidade
da vida humana, garantindo sua sobrevivência. Com isso as atividades na oikos eram
voltadas para a reprodução e o trabalho. Na casa existe o governo do pater famílias, o senhor
da casa, aquele que administra os moradores. Tanto o conceito oikos como domus têm como
característica a administração da vida humana. Outra característica é que na casa não existe
liberdade para ninguém, nem mesmo o senhor, pois todos estão obrigados ao trabalho para
garantir a sobrevivência. Nesse sentido, a casa é o lugar onde se busca o suprimento para
manter a vida, zoé.
A zoé para o grego é a vida em estado natural, o modo de ser para todos os seres
vivos. Todos estão submissos a zoé, pois a ela relaciona-se a própria sobrevivência. Ela é a
vida animal e como tal incluem os humanos. Os gregos faziam uma diferença entre zoé e a
Bios.
A bios significava a vida, era, para os clássicos gregos, a verdadeira vida humana, a
vida construída e constituída pelos valores e as práticas da ética e da política. Portanto, esse
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tipo de vida não se herda ao nascer e é característica de pessoas livres. Se por um lado a zoé
é determinação por meio das leis naturais, a bios ultrapassa esse limite para alcançar a
liberdade.
Hannah Arendt recorre aos conceitos de zoé para mostrar como os clássicos
diferenciavam bios e oikos e polis. “Na oikos se vive a mera reprodutibilidade da zoé. Na casa
se governa a vida humana como mera vida natural. Nela, como afirma Ruiz, (2012) vigora a
lei da natureza e se administra seguindo as leis da natureza humana (zoé), enquanto que a
polis é espaço da construção da bios.
Outra distinção relevante é o do conceito de ação. Segundo Arendt (2010a), este
conceito indica uma atividade que está além da mera sobrevivência do trabalho e da
materialidade do labor. A ação possibilita a construção da relação para com o outro. Isso é
realizado pela interação do logos e da práxis. A ação torna-se exequível pelo exercício
público da palavra. “Com as palavras nos inserimos no mundo humano; e esta inserção é
como um segundo nascimento, no qual conformamos e assumimos o fato original e singular
do nosso aparecimento físico original.” (ARENDT, 2010a, p.189). A palavra traz consigo a
liberdade, a efetivação do ser livre vem pela palavra. Portanto, a ação é exercida no espaço
público, sendo impossível sua realização na “oikos”.
Segundo Arendt (2010a), a modernidade constrói um espaço além da oikos e polis
que existiam na antiguidade: o social. “No mundo moderno, as esferas social e política
diferem muito menos entre si.” (ARENDT, 2010a, p.42). A sociedade é criada como espaço
administrativo da vida humana. É um espaço moderno criado pela economia política com
objetivo de gerenciar a vida humana fora da política, ou seja, fora da isonomia e da
autonomia dos sujeitos (RUIZ, 2012).
A promoção do social é para Arendt (2010a), a ascensão da administração caseira,
de suas atividades, seus problemas e recursos organizacionais. Do mundo privativo para a
exposição pública. Com essa mudança não apenas a antiga divisão do privado e político foi
diluída, mas foi alterado também o significado dos dois termos.
Arendt (2010a, p. 42), deixa claro como as atividades do lar, do doméstico e privado
tornam-se agora pertencentes à esfera coletiva.
Nesse sentido a sociedade simboliza os que estão congregados para suprir suas
necessidades que são administradas. A mola mestra que conduz a sociedade moderna é a
reprodução da zoé, na linha da antiga oikos. Basicamente Arendt quer dizer com isso que
em sua essência a sociedade moderna é de consumo e produção. A modernidade faz a junção
“economia política” e cria um espaço de desenvolvimento dos aparatos governamentais
(técnicas) para garantir as necessidades materiais da vida humana. Essa junção para os
antigos não faz sentido. A economia é como a vida era governada na oikos, o administrar a
vida dos outros sob o princípio natural, já a política era o contrário disso, era a forma não
condicionada, autônoma, onde a liberdade reinava no espaço público.
Destas análises teremos um esclarecimento das influências e divergências com as
noções de economia e a política em ambos os autores. Com o propósito de uma nova leitura
para a pesquisa em biopolitica, Agamben retorna essa distinção entre oikos e bios em sua
obra Homo Sacer. O poder soberano e a vida nua. Também recentemente publicou uma obra
intitulada O reino e a gloria em que relaciona o conceito de economia, como foi desenvolvida
pela teologia cristã, como fundamento do discurso da economia política. Naquela pesquisa,
ele investiga os dois paradigmas modernos, que ao mesmo tempo são conexos e desconexos,
a filosofia política da soberania e a economia política do governo, derivam da teologia cristã,
ambos foram secularizados e transferidos para a figura do Estado. Agamben (2010a)
sustenta que a ideia moderna de economia deriva da oikonomia teológica que se caracteriza
como ordem divina e imanente. Desse modelo deriva a biopolítica moderna assim como “a
economia política e as formas de administração e governo da vida que proliferam por todos
os âmbitos institucionais contemporâneos.”(RUIZ, 2013). Agamben (2010a) afirma que a
genealogia teológica da economia encontra-se revestida da própria noção de vida humana
e sua difusão social.
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A noção teológica de oikonomia da salvação tem como ideia fundamental o homem
criado a imagem e semelhança de Deus fazendo parte de uma economia.
Para Agamben (2011), a oikonomia teológica é a mãe da economia moderna, pois
em ambas derivam conhecimentos e métodos para governar a vida do homem.
Na oikonomia teológica prevalece a pergunta de como Deus governa respeitando a
liberdade das pessoas. Com a transferência dessa responsabilidade para a economia
política, a questão que prevalece é como governar as pessoas tendo como ponto de partida
a natureza, ou seja os desejos, medos, ansiedades, expectativas, anseios da população. Saber
administrar as vontades e direcioná-las a cumprir metas faz uma boa administração
econômica política.
Agamben (2011), diz que oikonomia teológica é a mãe da economia moderna e
mantem sua forma originária de articulação da administração da vida. “A oikonomia
teológica se colocou como sua questão central a necessidade de compatibilizar o plano da
salvação de Deus sobre o mundo (oikonomia) com o respeito à liberdade humana e a sua
natureza de ser livre”. Desse modo a oikonomia teológica é o paradigma moderno. A política
da soberania e a economia política do governo derivam da teologia cristã. Essa é a tese
defendida por Agamben. Por sua vez Arendt como também já foi visto, se assemelha a esse
modo de pensar por partir da diferenciação da ideia grega de vida e quando afirma que a
sociedade foi criada na modernidade como espaço administrativo da vida humana. Esse
espaço moderno nasce da economia política com objetivo de gerenciar a vida humana fora
da política, ou seja, fora da isonomia e da autonomia dos sujeitos. A oikonomia que antes
era privada agora torna-se pública. Esta é a tese defendida por Arendt.
A novidade do Agamben em relação ao pensamento de Arendt foi ter investigado
essa integração entre política soberana e economia política, ambas derivando da teologia
cristã. Arendt não coloca a oikonomia teológica como paradigma moderno, mas aborda que
com a inversão do mundo antigo pela fé cristã na idade média a vida individual passou a
ocupar em determinado momento a posição antes ocupada pela vida do corpo político na
antiguidade. Porém, com o advento da modernidade a própria vida no seu processo natural
ganha importância. Por isso a administração dos desejos do indivíduo e toda sua ação no
mundo vai ser tarefa da política. “Os únicos conteúdos que sobraram foram os apetites e os
desejos, os impulsos insensatos do seu corpo que ele confundia com a paixão e que
considerava arrazoáveis por não poder arrazoar com eles, ou seja, prevê-los e medi-los.”
(ARENDT, 2010, p. 334).
A pesquisa traz o tema da vida para o centro da reflexão da filosofia política em sua
relação com a economia tendo como referência a abordagem de Agamben enquanto leitor
de H. Arendt, cuja novidade reside no confronto que estabelecerá entre os dois autores a
respeito das noções de economia e política, pondo em destaque as influências e
divergências, semelhanças e diferenças existentes entre ambos os autores. Entorno do tema
da vida, hipótese central da pesquisa, se conduzirá um estudo comparativo entre Arendt e
Agamben sobre o conceito de economia e sua relação com a política. Isso, por si só, é
relevante, considerando a importância teórica e conceitual que o pensamento de Arendt
exerce sobre a filosofia política contemporânea e como estas temáticas são reapropriadas e
repensadas por Agamben no atual contexto em que se configuram a política e economia na
Europa, nos Estados Unidos e nos demais países de influência ocidental.
Ao propor refletir a vida humana e sua proteção pelo Estado Contemporâneo vista
pela ótica do filósofo Giorgio Agamben, a pesquisa busca refletir sobre a soberania dos
estados e sobre a vida dos indivíduos, cuja forma caracteriza a biopolítica moderna, fazer
viver e deixar morrer, como definira Foucault (1999), na qual o fazer viver se entrelaça com
o poder soberano de fazer morrer, ou seja, a biopolítica no final coincide-se com a
tanatopolítica, encerrando em um paradoxo a biopolítica moderna, em que o poder cujo
objetivo, conforme a Declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789 era garantir a
vida e o bem da sociedade organizada, torna-se um poder de morte, cuja máxima atual não
é fazer viver ou morrer, mas fazer sobreviver, como conclui Agamben.
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Agamben traz o problema do indivíduo a partir das reflexões de Hannah Arendt que
afirma, em A Condição Humana, ser precisamente a vida individual que passa a ocupar a
posição antes ocupada pela vida do corpo político. A figura central que ocupa o Estado é o
domínio do sujeito, da sua vida privada, ao ponto de a soberania estatal ter o poder de o
colocar em situação de exceção. Agamben, inspirado nos escritos de Arendt sobre os judeus
refugiados de guerra, traz para dentro da reflexão política o refugiado como paradigma da
dominação do Estado, uma vez que o aparelho estatal tem soberania de conceder e retirar
o status de cidadão.
A política de imigração muitas vezes revela uma cruel postura diante de pessoas que
abandonam com intuito de refugiarem em outras nações. Fora de seu país perdem os
direitos de cidadão. Ao mesmo tempo, Agamben já considera realizar o que Arendt não fez,
relacionar a soberania dos estados totalitários sobre a vida dos indivíduos na modernidade
e também na contemporaneidade.
Como foi relatado acima, a figura do refugiado é o ponto de partida das reflexões de
Agamben. Mas quem é essa figura e porque ela traz tantos questionamentos e torna-se
paradigma da política contemporânea? Esclarecer essas indagações é fundamental para a
compreensão da reflexão política em Agamben. Um prisioneiro do campo que abandona
toda forma de esperança e apoio dos seus companheiros. Essa é a face da testemunha
integral, a vítima do acontecimento histórico considerado por muitos, como o maior e mais
desumano de todos os tempos. No campo, essa vítima recebe um nome, o mulçumano. Uma
figura que, segundo relatos de sobreviventes, é incapaz de discernir as coisas mais simples
da vida, como o bem, o mal, a espiritualidade e não espiritualidade, nobreza e vileza. Na
concepção de Améry (1977), ele é um cadáver ambulante, um feixe de funções físicas já em
agonia. Esse é o último e o mais temido grau para os que eram condenados pelo nazismo, o
destino desses está direcionado para as câmaras de gás.
O termo muçulmano era uma expressão usada em Auschwitz para designar os
mortos vivos. A explicação mais provável remete ao significado da palavra árabe muslim, ou
seja, quem se submete incondicionalmente a vontade de Deus. No mundo árabe, a vontade
de Alá está presente em cada instante, nos menores acontecimentos, o muçulmano de
Auschwitz, porém, perdeu qualquer vontade e qualquer consciência.
Usado, sobretudo em Auschwitz, o termo parece derivar da postura típica desses
deportados, ou seja, de ficarem encolhidos no chão, com as pernas dobradas de maneira
oriental, com o rosto rígido como uma máscara. Ou aquela descrição segundo a qual o termo
deriva dos movimentos típicos dos árabes em oração, com o seu contínuo prostrar e
levantar da parte superior do corpo. Ou então a expressão homem concha, utilizada por
Primo Levi (1988), para indicar um ser dobrado e fechado em si, o “homem casca”. O filósofo
Giorgio Agamben, em uma profunda análise de relatos dos sobreviventes do holocausto, faz
essas considerações acerca do termo com a consciência de que os judeus em Auschwitz não
morreram como judeus, mas como muçulmanos.
Bruno Bettelheim (1985), sobrevivente de Dachau e Buchenwald, descreve como a
situação extrema interferia na personalidade dos internados. Para ele, o muçulmano foi
convertido em um paradigma sobre o qual fundou os seus estudos a respeito da
esquizofrenia infantil em Chicago. Era uma espécie de “contra – campo” para ensinar aos
muçulmanos a voltarem a ser humanos. Cada um por razões distantes culmina numa
experiência paralela em relação ao mundo. Assim como uma criança altista ignorava
totalmente a realidade retirando-se para um mundo fantasmático, os prisioneiros que se
tornavam muçulmanos já não prestavam atenção às relações reais de causalidade e as
substituíam por fantasias delirantes.
Primo Levi em seu Informe sobre a organização sanitária do campo de concentração
para judeus Monowitz – Auschwitz, Alta Slesia de 1946 relata a dignidade e a falta de
dignidade. A ética em Auschwitz foi descrita em escritos que levaram o título é isto um
homem? Aqui o muçulmano, a testemunha integral, eliminou qualquer possibilidade de
distinguir entre o homem e o não homem. O muçulmano passa assim a ser uma espécie de
coisa indefinida.
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O ser humano em certas circunstâncias como afirma Agamben (2008a) pode chegar
a um nível de situação limite. O homem tem a singular capacidade de adaptação. Nada
consegue inibi-lo de desempenhar uma linha divisória entre situações extremas. As
testemunhas se acostumavam à situação limite e os nazistas compreenderam bem o poder
secreto presente nessa situação. O extremo do campo é exatamente o muçulmano.
O que ninguém quer ver, nem passar: o estágio do muçulmano tinha um assim
chamado “não lugar” central habitado por ele. Esse limite extremo ou não lugar é chamado
no campo de selektion, ou ato de selecionar muçulmanos para a câmara de gás. Segundo
Agamben, toda população do campo não é senão um imenso turbilhão que gira
obsessivamente em torno de um sem rosto. (AGAMBEN 2008a, p. 59) A preocupação
principal de quem estava no campo era esconder qualquer fraqueza, enfermidade,
prostração, a fim de ocultar o muçulmano que podia nascer nele.
Primo Levi (1988), utiliza de uma figura da mitologia para falar do muçulmano:
quem viu a górgona? A górgona, sobretudo não tem rosto no sentido que os gregos davam
ao termo. O rosto proibido, impossível de olhar porque produz a morte, é para os gregos um
não rosto. Contanto, mesmo sendo impossível para eles era inevitável. Assim, isso designa
a impossibilidade de ver quem está no campo e chegou ao fundo, tornando-se não homem.
O muçulmano não viu nem conheceu nada senão a impossibilidade de conhecer e ver.
(AGAMBEN, 2008a, p. 61)
Há uma confusão no campo ao tentar fazer uma diferença entre vivos e mortos e ao
tratar a respeito do muçulmano como não homem, escreve Levi (1997, p. 91): para os “não
homens” que marcham e se esforçam em silêncio; já se apagou a centelha divina’. “[...]
tinham de parar completamente de agir ao ambiente e tornar-se objetos, mas com isso
desistiram de ser pessoas” (BETTELHIM, 1988, p. 123)
Agamben enfatiza o ponto em que apesar de manter a aparência humana, o homem
deixa de ser humano e, nessa situação extrema, o que está em jogo é continuar sendo ou não
um ser humano. A questão é de conservar ou não a dignidade de si. No campo, o muçulmano
se transforma em um ser desprovido de qualquer consciência moral e até mesmo de
sensibilidade.
Os prisioneiros entravam na fase maometana quando já não se podia
despertar neles nenhuma emoção. [...] Outros presos tentavam ser gentis
com eles quando podiam, dando-lhes comida e outras coisas, mas os
maometanos não reagiam mais aos sentimentos que havia naquela
doação de alimento. (BETTELHIM, 1985, p. 307)
O que está em voga no campo é a reivindicação de pertencer ou não a espécie
humana. Falar de dignidade não tem sentido. Não dá para esgotar o que houve em
Auschwtiz nem mesmo com uma acusação jurídica se chegará a uma conclusão se que o que
aconteceu foi um triunfo incondicionado da morte contra a vida ou uma degradação e
depreciação da morte. Não se pode buscar uma definição para o que aconteceu no campo e
sempre que houver uma tentativa de fazer isso aparecerá a figura que ninguém quer ver
nem consegue descrever: o muçulmano. “Ele é realmente a larva que a nossa memória não
consegue sepultar, de quem não nos podemos despedir e diante da qual somos obrigados a
prestar contas.” (AGAMBEN, 2008a, p. 87)
Aqui apresenta-se uma paradoxal reflexão: o muçulmano é tido como o não – vivo
ou seja, um ser cuja vida não é realmente vida e consequentemente aquele cuja morte não
pode ser chamada de morte, apenas fabricação de cadáveres. Então há uma destruição do
que o constitui como um homem: a sacralidade da vida e da morte. O muçulmano é o não
homem que se apresenta obstinadamente como homem, e o humano que é impossível
dissociar do humano. (AGAMBEN, 2008a, p. 87)
A investigação proposta por Agamben tendo como base as reflexões de Primo Levi
é a de que se o muçulmano é a “testemunha integral”, como é possível o não-homem dar
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testemunho sobre o homem? Nessa leitura, compreender Auschwitz implica compreender
esse paradoxo.
A degradação da morte é explicada por Agamben tendo como base, também as
contribuições de Michel Foucault (1999) que esclarece como na idade moderna foi sendo
substituída a forma soberana: fazer morrer e deixar viver por fazer viver e deixar morrer que
define a biopolítica moderna.
Analisando com mais atenção a problemática biopolítica de fazer viver, percebe-se
nela uma certa união com o poder soberano de fazer morrer que automaticamente coincidese com a tanatopolítica. Mais uma vez estamos diante de um paradoxo: como um poder que
tem por objetivo fazer viver tem em seu exercício um poder de morte? Foucault responde
dizendo que é o racismo a causa que permitirá o biopoder estabelecer uma série de cortes
na espécie humana.
No continuum biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a
hierarquia das raças, a qualificação de certas raças como boas e de outras,
ao contrario, como inferiores, tudo isso vai ser uma maneira de
fragmentar esse campo do biológico de que o poder se incumbiu, uma
maneira de defasar, no interior da população, uns grupos em relação aos
outros. Em resumo, de estabelecer uma cesura que será do tipo biológico
no interior de um domínio considerado como sendo precisamente um
domínio biológico. (FOUCAULT, 1999, p. 304)
A biopolítica nazista, por exemplo, com o poder sobre a vida das pessoas controlava
a natalidade e a mortalidade, a saúde e a doença.
Com o nascimento do biopoder cada povo se duplica em população, cada povo
democrático é, ao mesmo tempo, um povo demográfico. (AGAMBEN, 2008a, p. 90). No
Estado Alemão, a legislação de 1933 sobre a proteção da saúde do povo alemão marca
precisamente essa cesura originária. A cesura imediatamente sucessiva é que distinguirá,
no conjunto da cidadania, os cidadãos de “ascendência ariana” dos de “ascendência não
ariana” (AGAMBEN, 2008a, p. 90). Nesse processo, o não ariano transforma-se em judeu, o
judeu em deportado e, no campo, o limite é o muçulmano. Assim, a compreensão segundo
Agamben dos campos vai muito além de um lugar da morte, antes de tudo ele é o lugar da
fabricação do muçulmano.
Quando o poder reduz a vida em suas mínimas condições como faziam os nazistas
aos prisioneiros denominados por eles de “figuren” ou figuras, manequins, o corpo é não
eliminado, fica em uma zona intermediaria entre a vida e a morte, o morto e o não morto, o
homem e o não homem. Na contemporaneidade, segundo Agamben, a vida se torna tal qual
a figura do muçulmano, ou seja, há uma redução da vida a uma sobrevida biológica que
produz sobreviventes.
No regime do biopoder como foi cunhado por Foucault, havia a dominação do
soberano sobre a máxima fazer morrer e deixar viver, quer dizer, o soberano matava aqueles
que não concordavam com a sua política ameaçando seu governo e deixava viver os demais.
Na versão do contexto biopolítico não cabe ao poder fazer morrer e sim cuidar da vida
fazendo viver a população, controlando-a com seus mecanismos de vigilância. Ao invés de
fazer morrer e deixar viver, é mais significativo fazer viver e deixar morrer. No regime
nazista, o biopoder e a soberania são levados ao extremo. De um lado fazia morrer os judeus
e as raças inferiores, por outro lado deixava viver a raça ariana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trazendo a reflexão para a contemporaneidade, Agamben tendo em mente a
contribuição de Foucault, diz que já não é mais o poder pautado na máxima de fazer viver
nem mesmo na de fazer morrer, mas em fazer sobreviver. O biopoder cria sobreviventes.
Agora o que está em voga não é mais a vida nem a morte, mas a sobrevida.
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Essa sobrevida é a redução da vida humana no seu mínimo biológico, é a nudez da
vida que assim como o muçulmano está no extremo do humano e do inumano. Assim
Agambem quer dizer que todos “somos muçulmanos”. Todos estão na zona intermediária,
o cadáver vivo perambulando pelo campo, sem direção, sem sensibilidade, sem vontade. O
muçulmano é um efeito não só dos regimes totalitários, inclui também as democracias
ocidentais com a sociedade do hedonismo, a vida nua é produzida em uma escala de massa.
Observa-se, portanto que as ideias de Agamben, por intermédio das reflexões de
Hannah Arendt sobre o refugiado e sobre a apreensão da vida são o núcleo desta pesquisa.
O que nos leva a levantar algumas questões fundamentais: Será que diante desse cenário
apresentado por Agamben, a vida torna-se completamente objeto da política, que por sua
vez, forma sociedades condenadas a serem comunidades prisioneiras de um domínio total
da vida dos indivíduos? O ser humano estaria realmente diante de uma sociedade vista
como um grande campo de concentração e perde seus referenciais, direitos e a própria
dignidade? A resposta, sendo positiva, ensejaria, ainda, outra pergunta: Agamben tem algum
objetivo prático nessas suas reflexões, traz uma ideia que contribua para a preservação dos
direitos do homem ou apenas contribui mostrando o que acontece na relação soberano –
súdito?
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Rodrigo Di Próspero Jourdain1
RESUMO: A Economia, enquanto ciência, funda seu próprio indivíduo representativo, o
homo oeconomicus, maximizador de sua utilidade diante dos recursos escassos disponíveis.
Este entendimento permite dois movimentos distintos, mas correlacionados: a
possibilidade de análise econômica de qualquer conduta que se apresente enquanto
alocação ótima de recursos; e a transformação da Economia de um campo do conhecimento
para um método de análise. Trata-se, segundo Foucault, da incursão da análise econômica a
campos inexplorados e da reinterpretação econômica de campos até então entendidos
como não-econômicos. Como consequência, todo aspecto da vida social torna-se
economicamente pormenorizável e a existência pode passar a ser vista como um ativo, o
capital humano, passível de mercantilização e de valorização. Se a relativização das
simplificações acerca do comportamento dos indivíduos permitida por esta nova chave de
interpretação concede um impulso qualitativo ao realismo da Ciência Econômica, ela
também contribui para a supressão da liberdade e da autonomia dos indivíduos, uma vez
que todos os comportamentos passam a poder ser explicados de forma técnica, tornandose previsíveis e eminentemente governáveis.
ABSTRACT: Economics, as a Science, establishes its own representative agent, the homo
oeconomicus, maximizer of its utility in face of scarce resources. This understanding allows
two distinct, but related, movements: the possibility of economic analysis of any conduct
presented as the optimal allocation of resources; and the transformation of Economics from
a branch of knowledge to a method of analysis. It is, according to Foucault, an incursion of
the economic analysis to unexplored areas and an economic reinterpretation of areas until
then perceived as non-economic. As a consequence, every aspect of social life becomes
economically itemizable and existence then be seen as an asset, human capital, liable of
commodification and valorization. If the relativization of the simplifications on the
behaviour of individuals made possible by this new interpretation key grants a qualitative
impulse to Economics’ realism, it also contributes to suppress individual freedom and
autonomy, since every conduct becomes technically explainable, predictable and eminently
governable.
INTRODUÇÃO
Se, segundo Robbins (1969, p. 16), a “Economia é a ciência que estuda o
comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos com usos
alternativos”, o estudo da Economia carrega consigo um método que lhe é próprio. Seu
indivíduo representativo, o homo oeconomicus, é o agente cujas condutas embasam este
método de análise: sua finalidade última é a maximização de sua satisfação, sua utilidade,
diante do dado conjunto de meios disponíveis. O objeto de estudo da Ciência Econômica é,
portanto, o comportamento do homo oeconomicus. Segundo este ponto de vista, toda
conduta cuja característica seja a alocação ótima de recursos raros a fins alternativos
mostra-se passível de análise econômica, e dele emergem duas questões às quais concerne
este artigo.
Rodrigo Di Próspero Jourdain é graduado em Relações Internacionais e em Economia pela FACAMP
– Faculdades de Campinas, e mestrando em Ciências Econômicas pelo Instituto de
Economia/UNICAMP.
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Em primeiro lugar, uma vez identificado dessa forma o objeto de estudo da Ciência
Econômica, é possível também expandir seu alcance. Gary Becker2, no artigo “Irrational
behavior and Economic Theory”, de 1962, inaugura uma nova postura e um novo debate
sobre a Ciência Econômica. Becker observa que o objeto da análise econômica pode ser
estendido para além das condutas estritamente racionais, incluindo até mesmo aquelas que
não se reduzam à alocação ótima de recursos escassos. Segundo a proposição de Becker, é
passível de análise econômica toda conduta que respeite simplesmente a regra de não ser
aleatória em relação à realidade, ou seja, que apresente respostas sistemáticas às variações
do meio, necessariamente aceitando as restrições que a realidade impõe a seu espectro de
escolhas - a restrição orçamentária sobre a curva de demanda do consumidor sendo um
exemplo claro de realidade. Realidade esta que pode ser sistematicamente alterada,
conforme determinados objetivos, fazendo surgir uma nova forma de controle sobre os
indivíduos, o extremo oposto do que defendem os proponentes do neoliberalismo.
(FOUCAULT, 2008, p. 367-9).
E, em segundo lugar - e como consequência indireta da nova visão introduzida por
Becker - por poder passar a abranger toda conduta, econômica e não-econômica, racional
ou irracional, a Ciência Econômica pode passar a ser entendida não mais apenas como uma
área do conhecimento, mas como um método específico. A Ciência Econômica transformase em uma ferramenta, uma grade de inteligibilidade para toda e qualquer conduta que
ajuste meios escassos para fins alternativos. Sob esse ponto de vista, o objeto de estudo da
Economia torna-se generalizável para além do agente econômico, passando a abranger
qualquer ator social em toda e qualquer conduta. Estes dois movimentos representam, em
suma, dois processos: “(...) um que poderíamos chamar de incursão da análise econômica
num campo até então inexplorado, e, segundo, (...) a possibilidade de reinterpretar em
termos econômicos e em termos estritamente econômicos todo um campo que, até então,
podia ser considerado, e era de fato considerado, não-econômico”. (FOUCAULT, 2008, p.
302).
GARY BECKER E O COMPORTAMENTO IRRACIONAL
Segundo a Teoria Microeconômica Neoclássica, o comportamento racional diz
respeito a decisões de maximização consistentes dentro de uma função de utilidade bem
ordenada, com vistas a otimizar os resultados oriundos da alocação de recursos escassos.
Para Becker (1962, pp. 01-2), contudo, os teoremas nos quais se baseia a economia
neoclássica moderna dizem respeito não apenas a estes comportamentos racionais, egoístas
e maximizadores. Há, na visão do autor, uma grande compatibilidade com comportamentos
irracionais, que escapam da definição habitual. Para ele, defender a validade da economia
moderna não significa necessariamente a defesa automática da racionalidade dos agentes.
Isto porque, para o autor, relativizar o caráter maximizador do comportamento os
agentes, sua consistência ou sua transitividade, ou, em suma, a própria racionalidade dos
agentes econômicos individuais, não repercutirá sobre a principal implicação da teoria
utilitarista, a inclinação negativa das curvas de demanda do mercado, que se mantém
empiricamente. Segundo Becker, o agregado das curvas de demanda individuais sempre se
comportará de maneira racional, independentemente da racionalidade dos agentes
individuais, cujas curvas de demanda individuais, somadas, conformam a curva de demanda
do mercado. O princípio geral fundador das curvas de demanda de mercado se mantém

2 G. S. Becker (1930-2014) foi

laureado com o Prêmio Nobel em Economia em 1992 com seu trabalho
“The Economic Way of Looking at Life”, por ter “estendido o domínio da análise microeconômica para
um amplo espectro do comportamento e da interação humana, inclusive comportamentos extramercado." Sua contribuição consistiu na “extensão do domínio da teoria econômica a aspectos do
comportamento humano os quais anteriormente foram abordados apenas por outras disciplinas de
ciências sociais, como sociologia, demografia e criminologia”. (NOBELPRIZE.ORG, 1992).
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válido mesmo diante de comportamentos irracionais, e, sob essa nova perspectiva, abrange
a todo e qualquer comportamento. (BECKER, 1962, pp. 02-4).
Becker argumenta que, no que diz respeito ao comportamento do consumidor,
mudanças que alterem o espectro de possibilidades de cestas de consumo diante da
restrição orçamentária levam a respostas iguais, sistemáticas, por parte dos agentes,
independentemente da regra de decisão utilizada. Diante de uma diminuição na renda real,
por exemplo, necessariamente o dispêndio em ao menos uma mercadoria irá diminuir, de
tal forma que a média das alterações percentuais dos gastos em todas as mercadorias será
igual à alteração percentual na renda. De modo análogo, Becker afirma que o mesmo
princípio é aplicável sobre mudanças no espectro de oportunidades oriundas de mudanças
nos preços relativos, ou seja, que, independentemente da regra utilizada, as respostas
sempre serão sistemáticas. Isto porque, para o autor, mudanças nos preços relativos
alteram a distribuição de oportunidades, dentro da fronteira orçamentária, alterando
também, portanto, as oportunidades marginais e médias de consumo em favor da
mercadoria mais barata e contra a mercadoria mais cara. (BECKER, 1962, pp. 04-5).
Para o autor, racionais ou não, o comportamento dos indivíduos, diante de
restrições orçamentárias, seguirá os movimentos delineados acima. Um comportamento
irracional, que não obedeça à regra de maximização da utilidade, também conduzirá a
curvas de demanda negativamente inclinadas, em razão do efeito que mudanças nos preços
relativos têm sobre as oportunidades de escolha. Isto significa que comportamentos
irracionais também podem ser afetados de maneira sistemática por mudanças na
distribuição de oportunidades. Becker explica isso por meio de dois modelos extremos de
comportamento irracional e ineficiente: assumindo, por um lado, decisões impulsivas,
erráticas e excêntricas; e, por outro, inertes, morosas e resistentes à mudança; ambas as
quais não necessariamente se encontram sempre na fronteira da restrição orçamentária,
apenas dentro do espectro de possibilidades. (BECKER, 1962, p. 05).
O primeiro exemplo assume um comportamento impulsivo, e é representado como
a distribuição de probabilidades em um lançamento de dados não viciados, de modo
independente de sistemas de preferência e funções de utilidade. Ainda que o
comportamento de um agente unitário não possa ser determinado a priori, a média de
consumo de um número significativo de famílias girará em torno do centro de gravidade do
espectro de possibilidades de cestas de consumo - quanto mais erráticas forem as escolhas
dos consumidores, mais a média tenderá ao centro. Uma alteração nos preços relativos –
mantendo constante o índice de preços - literalmente torna inacessíveis as cestas de
consumo que ultrapassem a curva de restrição orçamentária, restringindo o espectro de
oportunidades. Assim, por mais que as curvas de demanda individuais não respeitem
nenhum pressuposto do modelo, a curva de demanda de mercado continuará sendo
negativamente inclinada. O aumento no preço relativo de uma mercadoria aumenta a
probabilidade de que ela seja menos consumida. "E o que é simplesmente mais provável
para um agente em particular se torna uma certeza para um grande número de agentes
independentes." (BECKER, 1962, p. 06).
O segundo exemplo assume um comportamento inerte, determinado pelas decisões
passadas, ou seja, no qual o consumo não se altera quando se alteram os preços relativos. A
única restrição permanece sendo a restrição orçamentária, a qual exclui partes do espectro
de possibilidades conforme se deem alterações nos preços relativos que mantenham
constante o índice de preços. Ou seja, por mais inerte que seja o consumidor, a realidade da
restrição orçamentária acabará por anular conjuntos de decisões, forçando a mudanças de
comportamento nos casos em que o consumo da mercadoria cujo preço relativo subiu
estava acima da média. A conclusão é a mesma do exemplo anterior: séries de
comportamentos individuais irracionais geram, de forma agregada, uma curva de demanda
de mercado negativamente inclinada. (BECKER, 1962, p. 07).
Significa isto que qualquer combinação de comportamentos, racionais ou
irracionais, inertes e impulsivos, reproduz o teorema fundamental do comportamento
racional: a inclinação negativa da curva de demanda de mercado. A preferência revelada do
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sistema como um todo, independentemente da irracionalidade dos agentes individuais, se
apresenta nos moldes racionais. Dessa forma, “até mesmo unidades tomadoras de decisão
irracionais devem aceitar a realidade e não poderiam, por exemplo, manter uma escolha
que não mais esteja contida em seu espectro de possibilidades.” (BECKER, 1962, p. 12, grifo
nosso). Mudanças do espectro de possibilidades, por sua vez, não são simplesmente
erráticas, mas sim sistematicamente introduzidas por variáveis econômicas. Nesse sentido,
pode-se esperar mudanças agregadas sistemáticas mesmo que as regras de decisão
individuais sejam completamente irracionais.
Ou seja, o agregado dos mercados age "como se" todos os agentes fossem racionais,
ainda que nenhum o seja, e o agente representativo deixa de ser aquele cujo comportamento
é racional, e torna-se simplesmente o representante microscópico do comportamento do
mercado. Para Becker, a confiança na racionalidade dos mercados não se traduz na defesa
irrestrita da racionalidade de todos os agentes em todos os casos, bem como o
entendimento da irracionalidade dos agentes não conduz a ataques a toda racionalidade, ou
à racionalidade dos mercados, uma vez que são completamente distintas, conforme
explicitado, as respostas individuais e as respostas de mercado. O que falta, para o autor, é
“uma análise sistemática das respostas de firmas irracionais; em particular, de como
distribuições de oportunidades e, assim, as decisões de firmas irracionais, são afetadas por
alterações em diferentes variáveis”, que revelaria que inclusive firmas irracionais são
forçadas a respostas racionais conforme se alteram as condições de operação, uma vez que
desaparece a própria possibilidade de manutenção de determinadas posições. (BECKER,
1962, p. 13, grifo nosso).
A CRÍTICA DE KIRZNER E A RACIONALIDADE DOS MERCADOS
Kirzner (1962), por sua vez, em crítica à proposição de Becker, concentra-se no
caráter de automatismo com que mudanças nos preços relativos forçam alterações nas
quantidades demandadas, simplesmente porque restringem e alteram os pares de
oportunidades de compra, mesmo mantida constante a renda, e mesmo que os agentes
agissem de forma completamente irracional, aleatória ou inerte. Kirzner argumenta que
estes movimentos, por mais que aparentem irracionais, incluem alguma assunção de
racionalidade essencial, caso contrário não resultariam nos movimentos de preços nos
mercados, ou, ainda, nos próprios teoremas os quais Becker defende que permanecem
válidos.
Para Kirzner, sem assumir certo nível de racionalidade, não se pode conhecer os
movimentos de preços, e, nesse sentido, perde-se o sentido da análise de mercados. O preço
de equilíbrio na teoria ortodoxa tradicional, pois, resulta da intersecção das curvas de oferta
e de demanda. Preços acima deste ponto significam oferta excedente, enquanto preços
abaixo significam demanda excedente. Na interpretação do autor, isto significa que o preço
de equilíbrio só pode ser um resultado intertemporal do desapontamento dos planos e
intenções dos compradores e vendedores que se distanciaram ex-ante do preço de
equilíbrio. A descoberta da inadequação do preço sugerido induz os agentes a reverem suas
decisões de mercado, recorrentemente. “A essência deste processo de mercado (...) é o modo
sistemático com que são revistos os planos, como consequência do desapontamento dos planos
anteriores. Tais revisões sistemáticas, é claro, dependem da assunção de padrões de ação
racional bem definidos” (KIRZNER, 1962, p. 381, grifos no original).
Tais padrões de revisão de planos – a compreensão de que o preço ofertado ou
demandado era maior ou menor que o adequado à quantidade esperada, e que, portanto, é
necessário alterar, no período seguinte, a posição assumida, – já estão por si só imbuídos de
racionalidade: não são completamente aleatórias em relação à realidade. Isto porque
a Teoria de Mercado requer que esta experiência inicial [o
desapontamento dos planos] leve a revisões sistemáticas dos planos. A
teoria tradicional explica tais revisões como reações dos participantes
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racionais do mercado diante da descoberta de que suas oportunidades
não são aquelas as quais acreditavam-se disponíveis quando os planos de
ontem foram traçados. (KIRZNER, 1963, p.84, grifo nosso).
O fenômeno que, para Becker, força os participantes do mercado a reverem suas
posições diante da mudança nos preços relativos em relação à restrição orçamentária ou às
possibilidades de produção representa, para Kirzner, nada menos que os constrangimentos
que a racionalidade de mercado impõe aos participantes, no sentido de confiná-los a seus
espectros de oportunidades. Por isso, por mais errático ou aleatório que seja o critério de
decisão dos participantes, “deve-se necessariamente assumir o tipo de racionalidade
requerido para o ajuste dos preços de mercado na direção contrária dos níveis de
desequilíbrio.” (KIRZNER, 1962, p. 382). Deste modo, o fato de as posições erráticas ou
inertes assumidas por Becker não poderem ser tão aleatórias assim, devendo aceitar a
realidade do desaparecimento de determinadas combinações de cestas de consumo ou de
insumos diante da restrição orçamentária ou do imperativo dos lucros positivos, significa
que se mantém certa racionalidade de mercado mesmo no comportamento irracional dos
agentes. “Somente assumindo que compradores propositadamente buscam a realização de
determinados objetivos podemos prever que seus planos frustrados de ontem os
conduzirão a apresentar de maneira sistemática alternativas mais atrativas aos vendedores
de hoje.” (KIRZNER, 1962, p. 382).
Para Kirzner, Becker somente é capaz de assumir que os mecanismos de mercado
funcionam independentemente da racionalidade dos agentes porque, ao mesmo tempo,
assume que compradores e vendedores são todos tomadores de preços, passivos, como se
os preços fossem um dado do ambiente, exógenos às posições dos participantes. Por essa
razão, segundo Kirzner, não é possível abolir o pressuposto de racionalidade, porque não é
possível assumir que, em simultâneo, tanto compradores quando vendedores sejam
tomadores de preços. Nesse caso, desapareceriam a origem do movimento e a própria
determinação dos preços. Para Kirzner, o estudo das forças de mercado é o estudo dos
acontecimentos que antecedem a chegada ao equilíbrio, que conduzem a ele. Na ausência
de condições de equilíbrio – previsão perfeita, perfeita integração de posições ou
coordenação prévia de decisões – o foco da atenção só pode recair sobre os movimentos
mercado, de posicionamento dos agentes e de revisão de planos. E, nesse sentido, “se a
teoria econômica nos diz qualquer coisa, ela deve explicar a direção destas revisões de planos
– e, para tanto, racionalidade deve ser um elemento mantido.” (KIRZNER, 1962, p. 382-3,
grifo nosso).
A PREVISIBILIDADE DOS COMPORTAMENTOS E A GOVERNABILIDADE DOS INDIVÍDUOS
O entendimento de que, no limite, interessa apenas e simplesmente a análise
sistemática das respostas sistemáticas dos agentes, racionais ou não, diante de alterações
nas variáveis do meio, nos termos de Becker - ou, nos termos de Kirzner, a explicação da
direção das revisões dos planos dos participantes do mercado - indica uma transformação
da postura do economista neoclássico diante da sociedade. Esta nova postura generaliza e
expande por completo o escopo da análise econômica, que se torna passível de aplicação
sobre toda conduta econômica – “(...) toda conduta finalizada que implique, grosso modo,
uma escolha estratégica de meios, de caminhos e de instrumentos (...)” (FOUCAULT, 2008,
p. 366), toda conduta e sensível a mudanças nas variáveis que compõe o meio, cujas
respostas não são aleatórias, mas sistemáticas – “e a economia poderá portanto se definir
como a ciência da sistematicidade das respostas às variáveis do ambiente”. (FOUCAULT,
2008, p. 368).
Esta redefinição do conceito de economia introduz o estudo justamente da
sistematicidade das reações dos agentes, o que é imensamente interessante, visto que
introduz em simultâneo o estudo de técnicas de condução, de indução, de influência sobre
o comportamento dos indivíduos, por meio de estímulos, à maneira dos experimentos
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comportamentais e de condicionamento com ratos de laboratório de B. F. Skinner. Deixa de
interessar o significado das posições dos agentes: a finalidade do estudo da Economia tornase a percepção da sistematicidade das respostas dos indivíduos às alterações introduzidas
no meio, o que torna possível, por sua vez, sua manipulação.
Todos esses métodos (...) consistem precisamente não em fazer a análise
do significado das condutas, mas simplesmente em saber como um dado
jogo de estímulos poderá, por mecanismos dito de reforço, acarretar
respostas cuja sistematicidade poderá ser notada e a partir da qual será
possível introduzir outras variáveis de comportamento. (FOUCAULT,
2008, pp. 368-9).
Se a eficiência dos mercados preconiza que a atuação de seus participantes, o homo
oeconomicus, "aquele que obedece ao seu interesse, aquele cujo interesse é tal que,
espontaneamente, vai convergir com o interesse dos outros", aquele não deve sofrer
interferências, porque a racionalidade de mercado e a busca dos interesses individuais por
parte de cada um sempre leva ao melhor resultado agregado possível, então as definições
tanto de Becker quanto de Kirzner, por mais que em disputa entre si, carregam em comum
uma contradição premente. O homo oeconomicus, "aquele que aceita a realidade, que
responde sistematicamente às modificações nas variáveis do meio, esse homo oeconomicus
aparece justamente como o que é manejável, o que vai responder sistematicamente a
modificações sistemáticas que serão introduzidas artificialmente no meio. O homo
oeconomicus é aquele que é eminentemente governável." (FOUCAULT, 2008, p. 369).
Ou seja, o agente racional, o agente das opções individuais e do auto-interesse, o
lócus da liberdade do mercado, aquele no qual não se deve mexer, que deve-se deixar fazer,
revela-se como um sujeito plenamente passível de ser governado, condicionado, conduzido.
Isto porque este novo sujeito não apenas aceita a realidade, ditada, no limite, pelas relações
de mercado, como responde às alterações nas variáveis do meio de modo sistemático,
racional, e, nesse sentido, previsível. Esta previsibilidade o torna manejável, eminentemente
governável, justamente por abrir espaço para que entidades privadas ou o próprio Estado
possam, calculadamente, inserir mudanças estratégicas no ambiente concorrencial de modo
a influenciar o comportamento desses sujeitos, dadas suas calculáveis e previsíveis reações
racionais. E tal governabilidade, como delineado por Becker, não necessariamente recai
apenas sobre condutas econômicas, mas sobre qualquer conduta que relacione meios a fins,
que não seja simplesmente aleatória em relação à realidade – nova concepção que reverbera
pelo entendimento da Ciência Econômica como um todo, a partir do ponto de vista
neoliberal.
A ECONOMIA ENQUANTO MÉTODO E O CONCEITO DE CAPITAL HUMANO
O segundo ponto central a este artigo é a extensão do método de análise econômica
a condutas não-econômicas, empreendimento também inaugurado por Gary Becker3, entre
outros autores. A definição de Robbins para o estudo da Economia carrega consigo uma
revisão epistemológica essencial, que funda as bases do neoliberalismo: a análise econômica
deixa de ter como objeto os mecanismos relacionais de produção, de troca e de consumo no
interior de uma dada estrutura social, e se desloca para “(...) a análise de um comportamento
humano e da racionalidade interna desse comportamento (...)4:

BECKER, G. Human Capital: a theoretical and empirical analysis with special reference to
education. Nova York: National Bureau of Economic Research, 1964.
4 BECKER, G. The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: The University of Chicago,
1978.
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O que a análise deve tentar esclarecer é qual cálculo, que aliás pode ser
despropositado, pode ser cego, que pode ser insuficiente, mas qual
cálculo fez que, dados certos recursos raros, um indivíduo ou indivíduos
tenham decidido atribuí-los a este fim e não àquele. A economia já não é,
portanto, a análise da lógica histórica de processo, é a análise da
racionalidade interna, da programação estratégica da atividade dos
indivíduos. (FOUCAULT, 2008, p. 307).
É com este espírito que se reintroduz o trabalho na análise econômica. Não em
termos de produção, de compra e venda de força de trabalho, ou de sua relação com o capital
e a geração de valor. Trabalho passa a ser entendido como uma conduta econômica: um
recurso a ser alocado por parte de quem lhe dispõe – alocação esta que é praticada, aplicada,
racionalizada e calculada por quem trabalha, ou seja, que corresponde a um sistema
específico de racionalidade, no qual escolhas estratégicas entre diferenças qualitativas
acarretam efeitos de tipo econômico, e que concede ao trabalhador um papel de sujeitoativo. (FOUCAULT, 2008, p. 307-8).
Nessa nova chave de interpretação, o salário é uma renda. Mas não uma renda
enquanto remuneração pela venda da força de trabalho: renda enquanto rendimento de um
capital – capital entendido como uma fonte de renda futura. E, nesse sentido, todos os
fatores físicos e psicológicos, aptidões e competências, inatos e adquiridos, de um indivíduo
podem ser entendidos como um capital, visto que tornam o indivíduo capaz de receber
determinada remuneração, ou melhor, de produzir determinados fluxos de renda – os quais
não podem ser alienados do trabalhador. Desaparece assim a concepção de força de
trabalho que deve se vender a preço de mercado, e emerge a de capital humano, baseada em
capital-competência e no conjunto máquina-fluxo, na qual o trabalhador torna-se uma
empresa para si mesmo, na qual deve agir como empresário de si mesmo. E assim conformase a nova concepção de homo oeconomicus, o empresário de si mesmo que adequa meios a
fins e está o tempo todo produzindo, inclusive quando consome: produzindo sua satisfação.
É Becker quem expõe pela primeira vez a análise das funções de produção das atividades
de consumo, no artigo “A theory of allocation of time”, de 19655. (FOUCAULT, 2008, p. 30811).
O conceito de capital humano aparece pela primeira vez no artigo de J. Mincer,
“Investment in human capital and personal income distribution”, de 19586, mas torna-se
objeto de análise mais profunda em uma série de artigos de T. W. Schultz, que inaugura o
campo de pesquisa sobre capital humano com o artigo “The emerging economic scene and
its relation to High School Education”, também de 19587, levando a uma série de artigos ao
longo da década de 19608, consubstanciada na obra “Investment in Human Capital”, de
19719. Segundo a definição de Schultz (1973, p.48), “a marca distintiva do capital humano é
que ele é parte do homem. Ele é humano porque incorporado ao homem, e capital porque
fonte de satisfações futuras, ou de rendimentos futuros, ou de ambos.”
É a partir da preocupação com a composição e a determinação deste capital
específico, o trabalho humano, que a análise econômica passa se direcionar a uma miríade
BECKER, G. A theory of the Allocation of Time. Economic Journal, 75, n. 299, setembro de 1965 Cf.
FOUCAULT, 2008, p. 326 n. 32. Ver também: BECKER, G. On the new theory of consumer behavior.
Swedish Journal of Economics, vol. 75, 1973.
6 MINCER, J. Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Political
Economy, vol. 66, Agosto de 1958, pp. 281-302. Cf. BEAUD, M; DOSTALER, G, 1993, p.184 apud
FOUCAULT, 2008, p. 324, n. 22.
7 SCHULTZ, T. W. The emerging economic scene and its relation to High School Education. In CHASE,
F. S; ANDERSON, H. A (orgs.) The High School in a New Era. University of Chicago Press, 1958.
8 SCHULTZ, T. Capital formation by education. Journal of Political Economy, vol. 68, 1960;
SCHULTZ, T. Investment in human capital. American Economic Review, vol. 51, março de 1961.
9 SCHULTZ, T. W. O capital humano: investimentos em educação e pesquisa. Rio de Janeiro, RJ:
Zahar, 1973.
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de elementos que outrora lhe escapavam10. Tornam-se objeto de análise todos os elementos
que determinam a quantidade e o valor do capital humano dos indivíduos em cada momento
de suas vidas.
“Se, de acordo com a hipótese da teoria do capital humano, a
produtividade de um indivíduo depende em parte das suas capacidades
herdadas ao nascer e em parte (mais importante) das suas capacidades
adquiridas por meio de investimentos, seu nível de salário em cada
período da vida varia diretamente com o montante do estoque de capital
humano de que dispõe nesse momento." (RIBOUD, M; IGLESIAS, F.H., p.
235 apud FOUCALT, 2008, p.326, n. 34).
Assim, justifica-se o estudo econômico, por exemplo, da genética, que determina,
por exemplo, a possibilidade de contração de certos tipos de doenças e o cálculo dos riscos
que os indivíduos correm ao longo de sua vida, o que conduz, por sua vez, à análise
econômica da fertilidade, da produção de indivíduos, dos riscos e dos benefícios da união
genética entre pais, que determinará as características de seus filhos:
(...) os bons equipamentos genéticos – isto é, [os] que poderão produzir
indivíduos de baixo risco ou cujo grau de risco não será nocivo, nem para
eles, nem para os seus, nem para a sociedade -, esses bons equipamentos
genéticos vão se tornar certamente uma coisa rara, e na medida em que
será uma coisa rara, poderão perfeitamente [entrar], e será
perfeitamente normal que entrem, em circuitos ou em cálculos
econômicos, isto é, em opções alternativas. (...) E, se vocês quiserem ter
um filho cujo capital humano, entendido simplesmente em termos de
elementos inatos e de elementos hereditários, seja elevado, fica claro que
será necessário, da parte de vocês, todo um investimento, isto é, ter
trabalhado suficientemente, ter renda suficiente, ter uma condição social
tal que lhes permitirá tomar como cônjuge, ou por co-produtor desse
futuro capital humano, alguém cujo capital também seja importante.
(FOUCAULT, 2008, p. 314).
E, passa-se, como consequência, à análise econômica do casamento e da educação11.
Tanto a escolha do cônjuge, o co-produtor, quanto o tempo dedicado à criança e à sua
educação, podem ser vistos como investimentos, com a finalidade de valorizar o capital
humano futuro.
Uma das grandes contribuições recentes da análise econômica foi aplicar
integralmente ao setor doméstico o quadro analítico tradicionalmente
reservado à firma e ao consumidor. [...] Trata-se de fazer do casal uma
unidade de produção ao mesmo título que a firma clássica. [...] de fato, o
que é um casal, senão o compromisso contratual de duas partes para
fornecer inputs específicos e compartilhar em determinadas proporções
T. W. Schultz (1902-1998) coordenou a edição vol. 70 (5) 2ª parte do Journal of Political Economy,
de outubro de 1962, dedicado inteiramente ao tema do investimento em capital humano, que inclui
textos de Becker e do próprio Schultz e cujos artigos abordam os temas de treinamento profissional,
migração, distribuição de informação, educação e saúde. Ver, na publicação, os artigos de Schultz;
Becker; Mincer; Sjaastad; Stigler; Weisbrod; Denison; e Mushkin. Cf. FOUCAULT, 2008, p. 390, n. 2.
11 BECKER, G. The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: The University of Chicago,
1978, pp. 169-250: Marriage, fertility and the family; SCHULTZ, T. New economic approach to
fertility. Journal of Political Economy, vol. 81 (2), março-abril de 1973; LEIBOWITZ, A. Home
investments in children. Journal of Political Economy, vol. 82 (2), março-abril de 1974. Cf.
FOUCAULT, 2008, pp. 326-7, n. 35.
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os benefícios do output dos casais? (MIGUÉ, 1977 apud FOUCAULT, 2008,
p.336.)
A instrução, o aprendizado escolar e a formação profissional; o tempo consagrado
pelos pais fora das atividades educacionais, como o afeto e a cultura transmitida aos filhos;
até os cuidados com a saúde e a higiene, bem como decisões de migração, tornam-se
elementos-chave à constituição de competências-máquinas, investimentos mensuráveis,
calculáveis e otimizáveis, com vistas à maximização da taxa de retorno. A lógica da economia
de mercado passa a ser a chave de inteligibilidade para fenômenos não-mercantis,
fenômenos sociais, da saúde, do casamento, da reprodução e da educação, generalizando-se
por completo como grade de análise a forma empresa. E a ausência ou insuficiência de
capital humano tornam-se justificativas econômicas para as estruturas econômicas e
sociais, por exemplo, de países em desenvolvimento12. (FOUCAULT, 2008, p. 314-6).
A própria a ação governamental, no que cerne a políticas públicas de saúde e de
segurança, por exemplo, torna-se também objeto de análise econômica. O caso mais
emblemático dessa nova abordagem é o tratamento da criminalidade e do funcionamento
da justiça penal, também tratado extensamente por Becker13. Consiste em passar pelo filtro
utilitário e pelo cálculo econômico a própria constituição do direito penal. Sob esse novo
ponto de vista, partindo, claro, da ótica do indivíduo tomador de decisões, um crime é
simplesmente aquilo que o faz correr o risco de ser condenado a uma pena. Desaparece
qualquer definição moral ou antropológica de crime, e o criminoso torna-se tratável como
qualquer pessoa que investe em uma ação, esperando determinada remuneração e que
aceita correr o risco de perder: o crime é apenas mais uma das condutas das quais se espera
lucros, com a diferença de que é o sistema penal que gera o risco de perda econômica.
(FOUCAULT, 2008, p. 339-40; 343-6).
Rejeitando, aqui como nas outras áreas da teoria econômica, todo juízo
moral, o economista distingue as atividades criminais das atividades
legítimas com base unicamente no risco que corre. As atividades
criminais são as que fazem o indivíduo que a elas se dedica correr um
risco particular: o de ser detido e condenado a uma pena (multa, prisão,
execução). (…). Embora o crime possibilite ao indivíduo que o comete
maximizar sua utilidade própria, ele gera, porém, no nível da
coletividade, externalidades negativas. O nível global dessa atividade ou
dessa indústria deve portanto ser limitado. Uma das formas de limitar as
externalidades negativas resultantes dos crimes é deter os criminosos e
infringir-lhes penas (...). (JENNY, 1977, p. 29 apud FOUCAULT, 2008,
p.360-1, nn. 25; 28).
O sistema penal, por sua vez, opera na mesma lógica, atuando não diante de
criminosos, mas diante da oferta de crime – a punição e os instrumentos de law enforcement
sendo os meios utilizados para limitar as externalidades negativas do crime na sociedade, a
depender das elasticidades da oferta de crime em relação à demanda negativa. Estes
instrumentos
T. W. Schultz foi laureado com o Prêmio Nobel em Economia em 1979 com o trabalho “The
Economics of Being Poor”, por sua “pesquisa pioneira em desenvolvimento econômico, sob
consideração particular aos problemas dos países em desenvolvimento". Sua contribuição consistiu
na “análise do papel do investimento em capital humano para o desenvolvimento econômico,
particularmente na agricultura.” (NOBELPPRIZE.ORG, 1979).
13 BECKER, G. Crime and punishment: an economic approach. Journal of Political Economy, vol. 76
(2), março-abril de 1968, pp. 196-217; ERHLICH, I. The deterrent effect of capital investment: a
question of life and death. American Economic Review, vol. 65 (3), jun de 1975; STIGLER, G. J. The
optimum enforcement of laws. Journal of Political Economy, vol 78 (3), maio-junho de 1970. Cf.
FOUCAULT, 2008, p. 350-1; p.362, nn. 30-2.
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vão ser a quantidade de punição prevista para cada um dos crimes. Vão
ser a importância, a atividade, o zelo, a competência do aparelho
encarregado de detectar os crimes. Vão ser a importância, a qualidade do
aparelho encarregado de acusas os criminosos e forneces as provas
efetivas de que cometeram o crime. Vão ser a maior ou menos rapidez
dos juízes em julgar, a maior ou menos severidade dos juízes nas margens
que lhes são dadas pela lei. Vão ser também a maior ou menor eficácia da
punição, a maior ou menor invariabilidade da pena aplicada, que a
administração penitenciária pode modificar, atenuar, eventualmente
agravar. (...) O enforço da lei é o conjunto de instrumentos de ação sobre
o mercado do crime que opõe à oferta do crime uma demanda negativa.
(FOUCAULT, 2008, p. 348).
Tais políticas penais, contudo, têm como objetivo não erradicar o crime, mas intervir
simplesmente para limitar a oferta de crime, demanda negativa cujos custos não devem
superar os custos da criminalidade – a oferta de crime e sua demanda negativa, ambos em
termos de dinheiro, devem se equilibrar. Como define Stigler (1970, p. 526-7), “o objetivo
da aplicação da lei (...) é alcançar o nível de conformidade com as regras de comportamento
prescritas com as quais a sociedade acredita que pode arcar. Há apenas um motivo pelo qual
a sociedade deve abrir mão de uma total aplicação das leis: a aplicação das leis é custosa.” E
surgem ainda análises específicas, sobre mercados específicos - acerca, por exemplo, da
pena de morte e do mercado de drogas14. A questão fundamental, no limite do argumento,
é levantada pelo próprio Becker: no cálculo econômico de otimização do crime e da punição,
“quantas ofensas devem ser permitidas e quantos ofensores devem permanecer impunes?”
(BECKER, 1968, p. 170).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conceituação de Robbins para o estudo da Ciência Econômica serviu de inspiração
para uma transformação completa do olhar do economista sobre a sociedade, e a
contribuição de Becker foi a centelha necessária para ativar essa transformação. A
relativização dos pressupostos de racionalidade, de maximização e de utilitarismo
empreendida por Becker aponta para uma nova direção – destacada, ironicamente, pela
crítica de Kirzner. Ao identificar uma racionalidade essencial, de mercado, Becker liberta,
de certo modo, o estudo da Economia de suas simplificações acerca do comportamento do
indivíduo, demasiadamente restritivas e até mesmo irrealistas, e conquista um poder
explicativo e preditivo sem precedentes, em função inclusive da simplicidade do argumento
– a capacidade preditiva sendo o principal critério de qualidade para uma teoria, segundo o
ponto de vista racionalista e empirista que embasa a Ciência Econômica ortodoxa. E esta
maior previsibilidade mostra-se uma contradição em relação à liberdade e à autonomia dos
indivíduos, cujas preferências fundamentam todo o sistema, mas cujas escolhas estão
sempre na eminência de serem governadas, por meio da introdução sistemática de
alterações nas variáveis do ambiente, visto que suas respostas a estas alterações também
serão sistemáticas.
Como consequência de seu argumento, Becker traz outras duas conquistas à teoria
microeconômica neoclássica. A primeira consiste em tornar aplicável o método de análise
econômica para todos os aspectos da vida social, em toda e qualquer atividade dos agentes,
EHRLICH, I. The deterrent effect of capital investment: a question of life and death. American
Economic Review, vol. 65 (3), jun de 1975; EATHERLY, B. J. Drug-law enforcement: should we arrest
punishers or users? Journal of Political Economy, vol. 82 (1), 1974; MOORE, M. Policies to achieve
discrimination on the effective price of heroin. American Economic Review, vol. 63 (2), maio de
1973. Cf. JENNY, 1977 apud FOUCAULT, 2008, p.362, n. 34.
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até mesmo as não-econômicas – não relacionadas tão diretamente a consumo e
investimento. A fertilidade e a genética, o casamento, a criação de filhos, a educação,
decisões migratórias, de moradia, de cuidado com a saúde, até mesmo a criminalidade
passam a ser compreendidas como contendo um cálculo econômico, uma ponderação de
custo e benefício, dotadas de algum critério de racionalidade que as tornam otimizáveis e,
nesse sentido, também previsíveis. Consegue isto porque transforma o consumo em
produção de satisfação e qualquer atividade de aprimoramento em investimento, em
aumento de capacidade produtiva, tomando como referência um ativo em específico: a
existência humana. E esta é a segunda inovação com a qual Becker contribuiu: o
desenvolvimento do conceito de capital humano - uma nova abordagem sobre o insumo
trabalho, que, diferentemente de nos demais paradigmas de pensamento econômico, aqui
passa a ser visto como mais um ativo, passível de mensuração, precificação, valorização e,
claro, de mercantilização em mercados cada vez mais complexos.
Ficam explícitos, desta forma, os meios pelos quais mecanismos próprios de uma
teoria econômica, ainda que amplamente questionados por novas ideias no debate interno
ao estudo da Economia, generalizam a lógica econômico-social do sistema presente como
bases fundamentais de análise. A constatação científica dos fatos e dos comportamentos
humanos torna-se suficiente para balizar posicionamentos, sendo que trata-se, no limite, de
uma resposta política e ideológica que apenas reforça uma lógica dominante sobre as
condutas, impedindo e afastando maiores mudanças societárias e naturalizando uma visão
específica de mundo.
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RESUMO: A noção de biopolítica é encontrada no pensamento de Michel Foucault no
período entre 1974 a 1979, mas podemos, nesses poucos anos, detectar cinco formulações:
o poder medical, o dispositivo de raça, o dispositivo de sexualidade, o dispositivo de
segurança e a governamentalidade neoliberal. No presente trabalho analisaremos o
primeiro dispositivo biopolítico detectado na conferência intitulada La naissance de la
medicine sociale, proferida em 1974, na Universidade do Rio de Janeiro (UERJ),
identificando o poder medical. Na referida conferência, Foucault afirma que o nascimento
da biopolítica é concomitante ao surgimento do capitalismo e o faz partindo de três esferas:
a Medicina de Estado, na Alemanha; a Medicina urbana, na França e, por fim, a Medicina da
força de trabalho, na Inglaterra. Através destas três esferas Foucault problematiza o
controle político da medicina que se dá através do poder medical.
PALAVRAS-CHAVE: biopolítica, medicina social, poder médico
THE BIRTH OF SOCIAL MEDICINE: AN ANALYSIS OF MICHEL FOUCAULT´S THOUGHT ON
THE USE OF MEDICAL POWER AS A BIOPOLITICAL TOOL
ABSTRACT: The notion of biopolitics is found in the writings of Michel Foucault between
1974 and 1978; in those few years, however, five formulations can be detected: the medical
power, the racial device, the sexuality device, the safety device and neoliberal
governmentality. In this study, the first biopolitical device – medical power – which was
discussed at the conference La Naissance de la medicine sociale, delivered in 1974 at the
University of Rio de Janeiro (UERJ), will be discussed. In that conference, Foucault claimed,
based on three spheres - the state Medicine in Germany, the urban Medicine of France, and
the labor force Medicine in England - that the birth of biopolitics is concomitant with the
rise of capitalism. By analyzing these three spheres, Foucault discusses the political control
of medicine that takes place through medical control.
KEYWORDS: biopolitics, social medicine, medical power
INTRODUÇÃO
Na referida conferência, Michel Foucault dá início à investigação problematizando
acerca do questionamento da medicina moderna, que nasce no fim do século XVIII com o
surgimento da anatomia patológica, ser ou não individual. O autor expõe duas perspectivas
onde afirma tal hipótese, sendo uma política – defende que a medicina moderna é individual
por haver penetrado no interior das relações de mercado. A outra hipótese defende ser
individual, por estar ligada a uma economia capitalista que se dá unicamente na relação de
mercado do médico com o doente, ignora a dimensão global e coletiva da sociedade.
Foucault propõe demonstrar justamente o oposto: a medicina moderna é, sim, uma
medicina que tem como pano de fundo uma certa tecnologia do corpo social. O filósofo ainda
afirma que a medicina moderna é individualista somente em um de seus aspectos, o que
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valoriza as relações médico-doente. Contudo, a hipótese de Foucault é que, justamente com
o nascimento do capitalismo, dá-se a passagem da medicina individual para a medicina
coletiva, social.
Com o capitalismo, que se desenvolve em fins do século XVIII e início do século XIX,
socializa-se o primeiro objeto que é o corpo, utilizado como forma de trabalho. Foucault
salienta que essa forma de controle sobre a população não se dá somente através da
ideologia, mas tem início sobre o controle do corpo.
O que Foucault cogita é que apesar do corpo ter sido usado tanto político, quanto
politicamente, como força de trabalho, esta foi a última consequência desse modo de
controle. Conforme aponta Foucault (1982, p. 80): “Não foi o corpo do proletário que
primeiramente foi assumido pela medicina. Foi somente em último lugar, na segunda
metade do século XIX, que se colocou o problema do corpo, da saúde ao nível da força
produtiva dos indivíduos”.
Nesta linha argumentativa, o filósofo francês faz sua análise da formação da
medicina social a partir de três esferas: a medicina de Estado, a medicina urbana e a
medicina da força de trabalho.
A MEDICINA DE ESTADO
Num primeiro momento, nasce na Alemanha, no começo do século XVIII o que
Foucault denomina de Ciência de Estado, forma-se visando dois fins: 1) visava ter
conhecimento de tudo que se referia à população (como recursos naturais, além do
funcionamento geral do aparelho político), tendo como objetivo o Estado; 2) significa
também o conjunto de todos os meios pelos quais o Estado utilizou para obter o
conhecimento de sua sociedade com fins de manter seu funcionamento.
Com essa Ciência de Estado, ficaria mais fácil manter o controle e garantir o perfeito
funcionamento do Estado. Sobre este aspecto, Foucault (1982) questiona o porquê dessa
noção de Estado, objeto de conhecimento e lugar de formação de conhecimentos específicos,
desenvolveu-se mais rápido e de forma mais sólida na Alemanha, e acontecendo mesmo
antes de países, até então, mais desenvolvidos como França e Inglaterra.
Segundo Foucault, isso se deve há duas razões, a primeira justamente o fato da
Alemanha não ser unificada (o que só aconteceu em 1871), sendo então constituída, de
diversos “pseudo-estados” que viviam em conflito permanente. Por esta razão, estavam
sempre em constante comparação, imitando métodos e tentando mudar as relações de
força. Com isso, conforme se iniciavam as formas de Estado, de forma concomitante se
desenvolviam os conhecimentos estatais e o cuidado com a forma que funcionava a
engrenagem do Estado.
Enquanto os grandes Estados como a França e a Inglaterra podiam
funcionar a um nível relativamente inconsciente, dotando-se de grandes
aparelhos como o exército ou a polícia, na Alemanha a pequena dimensão
dos Estados tornou necessária e possível essa consciência discursiva do
funcionamento estatal da sociedade. (Foucault, 1982, p. 81)
A segunda razão, segundo Foucault, deve-se a estagnação econômica alemã1 no
século XVIII, após um primeiro desenvolvimento, ocorrido durante o Renascimento, formase uma burguesia que tem seu impulso econômico tolhido no século XVIII, o que obrigou
essa burguesia a buscar apoio nos soberanos. Se formando assim um conjunto de
funcionários à disposição dos aparelhos do Estado que eram então organizados pelos
soberanos com o objetivo de modificar suas relações de força com os Estados vizinhos.

Essa estagnação, segundo Foucault, dá-se devido à Guerra dos 30 anos e os tratados feitos entre
França e Áustria.
1
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Entre uma burguesia economicamente desocupada e soberana em luta se
produziu uma cumplicidade e a burguesia ofereceu seus homens, suas
capacidades, seus recursos, etc., à organização dos Estados. (Foucault,
1982, p. 81)
Através dessa relação entre burguesia e soberania, e ainda das negociações
explanadas, que se dá a organização dos Estados alemães e, consequentemente, da Ciência
Estatal. Nascendo, com isso, a própria concepção moderna de Estado, onde não havia
potência política ou uma economia desenvolvida e precisamente por questões negativas.
Neste cenário, desenvolve-se o Estado moderno, é esse fato que implicará no
nascimento da medicina social ter acontecido primeiramente na Alemanha, estando a
Europa em geral preocupada com a saúde populacional desde o fim do século XVI e começo
do século XVII, isso situado numa esfera política, econômica e científica dada pela
dominação do período mercantilista.
NASCE A CIÊNCIA DE ESTADO
França, Inglaterra e Áustria começam a contabilizar a taxa de natalidade e de
mortalidade de seus países, analisando a força ativa de suas devidas populações. No entanto,
a Alemanha que irá de fato criar uma prática que vise melhorar a saúde de sua população,
sendo criados entre 1750 e 1770 efetivos programas de melhoria da saúde que foram
chamados de Polícia Médica (Medizinichepolizei).
Segundo Foucault (1982), a polícia médica consistia em: 1) Observação da morbidez
feita através da contabilidade, dos registros médicos de diversos fenômenos epidêmicos ou
endêmicos observados; 2) Normalização do ensino médico e controle, feito pelo Estado, dos
programas e diplomas fornecidos; 3) Criação de uma organização a qual os médicos são
subordinados; 4) Nomeação feita pelo governo que delimitava a responsabilidade sobre o
tema que regia a determinado médico, tornando-o com isso, um administrador da saúde.
Com a organização de um saber médico estatal, a normalização da
profissão médica, a subordinação dos médicos a uma administração
central e, finalmente, a integração de vários médicos em uma organização
médica estatal, tem-se uma série de fenômenos inteiramente novos que
caracterizam o que pode ser chamada a medicina de Estado. (Foucault,
1982, p. 84)
Tendo como referência este olhar sobre a polícia médica alemã, Foucault apresenta
duas conclusões: 1) O objetivo dessa Ciência de Estado não é o desenvolvimento de uma
força de trabalho que atenda ao movimento industrial que nascia naquela época, mas, sim,
o corpo representando a própria força do Estado; 2) Como este elemento da Alemanha
representa o ápice da coletivização da medicina, o nascimento da medicina moderna não se
dá de forma gradual, ao contrário, parte da individualização ao máximo da estatização, o
que, segundo Foucault, só a Alemanha ousou fazer.
A MEDICINA URBANA
Num segundo momento, na França, dá-se a chamada medicina Urbana no fim do
século XVIII, através do desenvolvimento das estruturas urbanas. O motivo consiste no fato
de que a França, apesar de unificada, possuía territórios heterogêneos e rivais entre si. O
problema da unificação urbana será levado em consideração na segunda metade do século
XVIII onde se sente à necessidade de uma cidade organizada com um poder centralizado.
Foucault expõe duas razões para isso, sendo a primeira econômica, tendo-se em vista que,
conforme a cidade se torna um lugar que unifica as relações comerciais em diversos níveis,
torna-se insustentável a multiplicidade de poderes e de jurisdições. Sendo necessária, tão
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logo, uma única e sólida regulação. A segunda razão, apontada por Foucault, é política, tendo
como problema o crescimento da população operária e pobre (em breve ficaria conhecida
como a classe proletária), que se dá de forma concomitante ao desenvolvimento das cidades.
O problema reside no fato de que as pequenas revoltas que grupos tinham entre si
vão se modificando, mudando o seu foco para revoltas entre classes diferentes e se tornando
cada vez mais numerosas. Tem-se aí uma inversão no processo dessas revoltas: até o século
XVII, na Europa o que existia eram as revoltas camponesas, já o que se tem no século XVIII
são as frequentes revoltas urbanas, que criam necessidade de um poder político que
esquadrinha a população.
Com todos esses fatos, surge uma população em pânico, com medo de todas as novas
construções urbanas, além do medo dos cemitérios cada vez mais amontoados a ponto de,
devido à quantidade de corpos, quebrarem os muros e invadirem as casas, Foucault chama
essa tensão dos cidadãos de “medo urbano”.
Temos, pois, uma multiplicidade de pequenos pânicos que se instauram na vida
urbana francesa do século XVIII, principalmente na parisiense. Foucault cita, como exemplo,
O cemitério dos Inocentes localizado no centro de Paris, abrigava os corpos de pessoas sem
uma devida posição social ou sem dinheiro para pagar um túmulo individual, onde os corpos
eram jogados uns sobre os outros.
O amontoamento no interior do cemitério era tal que os cadáveres se
empilhavam acima do muro do claustro e caíam do lado de fora. Em torno
do claustro, onde tinham sido construídas casas, a pressão devido ao
amontoamento de cadáveres foi tão grande que as casas desmoronaram
e os esqueletos se espalharam em suas caves provocando pânico e talvez
mesmo doenças. Em todo caso, no espírito das pessoas da época, a
infecção causada pelo cemitério era tão forte que, segundo elas, por causa
da proximidade dos mortos, o leite talhava imediatamente, a água
apodrecia etc. (Foucault, 1982, p. 87)
O mecanismo adotado, para controlar esta situação de pânico, pela burguesia foi o
já conhecido, porém raramente utilizado, modelo médico e político da quarentena.
Existente, em todos os países europeus, desde o fim da Idade Média, tratava-se de um
regulamento de urgência e que consistia em: 1) Isolamento: ninguém sai de casa, sendo
preferível que cada um permaneça em um cômodo separado; 2) Vigilância: a cidade é
dividida em bairros que eram vigiados, garantindo que ninguém saísse às ruas; 3) Registro:
através dessa vigilância eram feitos diariamente relatórios que deveriam ser entregues ao
prefeito; 4) Contagem: inspetores deveriam fazer revistas diariamente em todos os
habitantes da cidade. De rua em rua era pedido aos habitantes para que aparecessem nas
janelas, para se registrar quem estava vivo. Se estivesse doente era levado para fora da
cidade em uma enfermaria especial. Era o trabalho de contagem dos vivos e,
consequentemente, dos mortos; 5) Desinfecção: feita casa por casa, com perfumes que eram
queimados.
Segundo Foucault (1982), esse método de quarentena, tratou-se de um sonho
político-médico, pretendia-se uma manutenção da organização sanitária das cidades no
século XVIII. Foucault afirma que houve dois métodos de organização médica dentro da
história Ocidental: o da lepra e o da peste. O primeiro era o modelo de exclusão, onde o
leproso era jogado para fora da cidade para que houvesse a purificação do espaço urbano,
era a medicina de exclusão. O segundo que não exclui, mas individualiza, isola, para poder
vigiar e, assim, ter um esquadrinhamento da sociedade que é controlada, de forma
permanente, por um registro.
A medicina urbana nada mais é, segundo Foucault, que um aperfeiçoamento do
modelo da quarentena, o modelo da peste. Essa medicina urbana consistia em:
Primeiramente, a análise das regiões de acúmulo e perigo de ocasionar doenças no
perímetro urbano. Foucault discorda da crença de que o culto aos mortos na sociedade
– 142 –

moderna foi estabelecido pelo cristianismo, por um respeito religioso ao cadáver, mas, antes
defende que, diz respeito a uma questão de higiene político-sanitária de respeito aos vivos.
Não sendo então uma ideia de fundamentação cristã, mas médica e, sobretudo, política.
É assim que aparece na periferia das cidades, no final do século XVIII, um
verdadeiro exército de mortos tão bem enfileirados quanto uma tropa
que se passa em revista. Pois é preciso esquadrinhar, analisar e reduzir
esse perigo perpétuo que os mortos constituem. Eles vão, portanto, ser
colocados no campo e em regimento, uns ao lado dos outros, nas grandes
planícies que circundam as cidades. (Foucault, 1982, p. 90)
Num segundo momento, o controle de circulação de coisas e elementos, sendo os
principais a água e o ar. Isto se dá, por conta de uma crença já estabelecida no século XVIII
de que o ar agia sobre o organismo, carregando miasmas e também de que o ar causava
pressão direta sobre o corpo. Como o ar era considerado um dos principais fatores
patógenos, a solução para se obter uma boa circulação do ar foi abrir as avenidas no
perímetro urbano com vista a manter a saúde da população. Além disso, serão pedidas
soluções para médicos e químicos sobre os melhores métodos para o arejamento das
cidades.
O terceiro objetivo da medicina urbana é a organização do que Foucault chama de
“distribuições e sequências”, de como estão dispostas as fontes e os esgotos. Problema que
se concentrava na solução de como evitar que quem fosse buscar água aspirasse à água do
esgoto, ou mesmo que o barco bombeador não puxasse a água suja das lavanderias
próximas. Esses fatores foram considerados, na segunda metade do século XVIII, os
responsáveis pelas doenças epidêmicas nas cidades e, em razão disso, em 1742 foi
elaborado o primeiro plano hidrográfico de Paris. Porém o que só entrou em questão no fim
do século XVIII, que toca a medicina e aos demais poderes, foi à propriedade privada.
O único aspecto da habitação privada que foi esboçado por tal política autoritária
foram as caves, que pertenciam até então ao proprietário da casa, tem uma regulamentação
própria quanto ao seu uso e as galerias que podem ser construídas. Isso até o momento em
que a tecnologia mineira passa, a saber, a construir em profundidade. A partir desse
momento, subsolo que antes era de propriedade privada passa a pertencer ao Estado e ao
rei. Assim, até o século XVIII apenas os espaços comuns foram controlados. Dessa forma, a
propriedade privada possuía um caráter sagrado, que com o respaldo da lei barrava todos
os objetivos da burguesia de controlar a cidade, isso perdurando até a Revolução Industrial.
O LEGADO DA MEDICINA URBANA FRANCESA
Essa medicalização urbana ocorrida no século XVIII, segundo Foucault (1982), foi
importante por: 1) Através da medicina social urbana os saberes médicos entram em
contato com as ciências externa. A medicina, principalmente a química, relações que desde
as experiências de Paracelso2 e Van Helmont3 não havia mais tido relações entre as duas.
O que propiciou essa reaproximação foram justamente os estudos feitos sobre a influência
do ar sobre o organismo.
A passagem para uma medicina científica não se deu através da medicina
privada, individualista, através de um olhar médico mais atento ao
indivíduo. A inserção da medicina no funcionamento geral do discurso e
do saber científico se fez através da socialização da medicina, devido ao

Paracelso(1493-1541), pseudônimo de Theophrastus Bombastus von Hohenheim, foi um químico,
médico e filósofo natural suíço.
3 Jean-Baptist Van Helmont (1579-1644), foi médico, químico e fisiologista belga.
2
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estabelecimento de uma medicina coletiva, social, urbana. A isso se deve
a importância da medicina urbana. (Foucault, 1982, p. 92)
Essa relação serve de base para a constituição da medicina científica e, por fim,
através da medicina urbana, um pouco antes da Revolução Francesa, surgirá a noção de
salubridade, de suma importância à medicina social.
Salubridade não é a mesma coisa que saúde, e sim o estado das coisas, do
meio e seus elementos constitutivos, que permitem a melhor saúde
possível. Salubridade é a base material e social capaz de assegurar a
melhor saúde possível dos indivíduos. (Foucault, 1982, p. 93)
Paralelo a isso surge à noção de higiene pública, que consiste numa técnica de
controle e modificação de elementos naturais que podem favorecer ou prejudicar a saúde
da população. Salubridade e insalubridade representam o estado das coisas e do meio, da
forma como afetam a saúde, por sua vez, a higiene pública nada mais é do que o controle
político-científico sobre este meio.
Foucault compara este tipo de medicina ao seu primeiro exemplo, afirmando que
enquanto a medicina estatal alemã se instaura mantendo proximidade com a sociedade e
não usando de nenhum instrumento específico de poder, a propriedade, tida como
“intocável” na França, impede que a medicina urbana seja forte. Mas mesmo não tendo o
poder da medicina estatal alemã, a medicina francesa a ultrapassa em sua fineza e
cientificidade nas observações, e nas suas práticas que serviram de modelo a grande parte
da medicina científica do século XIX.
A MEDICINA DA FORÇA DE TRABALHO
Num terceiro momento, na Inglaterra acontece a medicina da força de trabalho, a
medicina dos pobres, onde Foucault reafirma que neste tipo de medicina, o uso do operário
foi o último a surgir. A medicalização tem como primeiro objeto o Estado, segundo a cidade
e, por fim, os pobres e os trabalhadores.
O filósofo lembra que na França o pobre não foi considerado um perigo para a saúde
da população, não sendo objeto de análise como os cemitérios. O que Foucault questiona é
justamente o motivo deste fato, e entre as razões para isso apresenta a de ordem
quantitativa, na época ainda não havia uma superpopulação, posteriormente a pobreza se
tornaria um perigo.
A camada pobre da população cumpria funções básicas, porém importantes como:
a entrega de cartas, retirada do lixo e dar um destino a móveis e panos velhos. Fora que,
numa época onde não havia números nas casas, quem possuía o “saber urbano” era o pobre,
além de carregar água e se encarregar da eliminação de dejetos.
Na medida em que faziam parte da paisagem urbana, como os esgotos e
a canalização, os pobres não podiam ser postos em questão, não podiam
ser vistos como um perigo. No nível em que se colocavam, eles eram
bastante úteis. (Foucault, 1982, p. 94)
Só no segundo terço do século XIX o pobre aparece como perigo, devido às seguintes
razões: 1) De ordem política, durante a Revolução Francesa e as grandes revoltas sociais
ocorridas na Inglaterra no início do século XIX, tem-se o fato da população se tornar uma
força política com capacidade de se revoltar ou de, no mínimo, participar das revoltas; 2)
No século XIX encontram-se formas de substituir os trabalhos prestados pelos pobres,
criando-se um sistema postal, um sistema de carregadores, etc. O que gerou inúmeras
revoltas populares contra esse novo sistema que retirava o mínimo, para a classe pobre era
tudo o que possuíam; 3) A cólera que começa em Paris, em 1832, e se espalha pela Europa,
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faz com que se crie em torno da classe pobre uma situação de medos políticos e sanitários.
Como resultado disso, tem-se a divisão territorial por classes, as cidades foram divididas em
bairros de ricos e bairros de pobres, habitações de ricos e de pobres. É neste momento que
o poder político francês começou a atingir o direito de propriedade e habitação privada, o
momento da redistribuição em grande escala parisiense, no II Império Francês.
ONDE O POBRE SE TORNA UM PROBLEMA
Após esse primeiro movimento de análise, Foucault justifica as razões que por um
longo tempo o pobre não foi considerado um risco médico, isso só acontecendo a partir do
século XIX.
Na Inglaterra, por conta do rápido crescimento do capitalismo, formado através do
desenvolvimento industrial e, consequentemente, acompanhando esse processo, havendo
também um rápido crescimento do proletariado, surge uma forma diferente de medicina
social, justamente a medicina como força de trabalho, girando em torno da saúde do
proletariado, em detrimento da burguesia. A medicina social inglesa está sustentada na
chamada Lei dos Pobres que era uma forma de controle medical sobre os mesmos.
É essencialmente na Lei dos pobres que a medicina inglesa começa a
tornar-se social, na medida em que o conjunto dessa legislação
comportava um controle médico do pobre. A partir do momento em que
o pobre se beneficia de sistema de assistência, deve por isso mesmo, se
submeter a vários controles médicos. (Foucault, 1982, p. 95)
Portanto, o pobre recebe o benefício do sistema de assistência, porém acaba
submetido a diversas formas de controle médico. Nessa lei, que foi um marco para a história
da medicina, temos dois aspectos conflitantes: por um lado, a assistência médica controlada
beneficia os pobres no momento em que, possibilita a classe pobre tratar-se, já que não
possui condições de fazer por si mesmo. Por outro lado, trata-se de um controle de saúde
onde os ricos e os governantes garantem a saúde dos pobres tendo em vista garantir a
devida proteção à saúde das classes mais ricas. Assim, pobres tratam-se de forma gratuita
ou sem grandes despesas, protegendo os mais ricos de suas doenças.
Com a Lei dos pobres aparece, de maneira ambígua, algo importante na
história da medicina social: a ideia de uma assistência controlada, de uma
intervenção médica que é tanto uma maneira de ajudar os mais pobres a
satisfazer suas necessidades de saúde, sua pobreza não permitindo que o
façam por si mesmos, quanto um controle pelo qual as classes ricas ou
seus representantes no governo asseguram a saúde das classes pobres e,
por conseguinte, a proteção das classes ricas. (Foucault, 1982, p. 95)
A Lei dos pobres representa à mudança da problemática da burguesia da época, a
questão do quanto se faz necessário, quais as condições necessárias e de que forma é
possível assegurar a segurança política, sendo usada como meio para essa mudança a
legislação médica. Entretanto, esta foi só o primeiro passo da medicina social inglesa, por
volta de 1870 surgiu outros elementos ao complexo sistema, tendo como expoente John
Simon4, que complementa essa legislação médica contida na Lei dos Pobres, desviando o
foco dos cuidados médicos para um controle médico populacional. Formou-se, então, um
sistema de serviços autoritários conhecidos como health service5, de health officers6 que
tiveram início na Inglaterra no ano de 1875. Eles tinham como funções: 1) Controle de
John Simon (1816-1904) foi um cirurgião patologista inglês.
Health service, do inglês, serviço de saúde.
6 Health officers, do inglês, oficiais de saúde.
4
5
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vacinação obrigatório a toda a população, independente da classe social; 2) Registro de
epidemias e de doenças com potencial a se tornarem epidêmicas, tendo os indivíduos que
declararem suas doenças, e, finalmente, 3) Localização e eventual destruição de locais
insalubres. Esse sistema de health service é o segundo elemento de continuidade da Lei dos
Pobres, tendo como diferencial o fato de atingir não só a população pobre, mas a população
em geral, com médicos que visam cuidados que se estendem não mais ao individual, mas
aos espaços sociais.
O sistema que tem como objetivo o controle das classes mais pobres, suscitou, desde
o seu nascimento, muitas revoltas antimedicais e de resistência popular inglesas, na
segunda metade do século XIX. Foucault ainda trás à lume o quanto, não só na Inglaterra,
mas em diversos outros países esse tipo de medicina de controle da população pobre gerou
revoltas, citando dois exemplos: 1) O caso dos grupos de dissidência religiosa protestante,
que nos séculos XVII e XVIII objetivavam ir contra a religião de Estado que intervinha
diretamente nas questões religiosas. Esses grupos a partir do século XIX ressurgem para a
luta contra essa medicalização, buscam o direito das pessoas cuidarem ou não do próprio
corpo, de buscar a ajuda médica ou mesmo de morrerem, se assim desejarem. 2) O exemplo
dos países católicos onde a resistência a essa medicina opressora se dá através das
peregrinações como a de Lourdes. Foucault coloca um olhar diferente sobre essas crenças,
seria além de meras práticas religiosas também uma forma de luta política contra a
medicina social, a medicina que serve a uma classe, como a medicina força de trabalho
inglesa.
De maneira geral, pode se dizer que, diferentemente da medicina urbana
de Estado da Alemanha do século XVIII e sobretudo na Inglaterra, uma
medicina que é essencialmente um controle da saúde e do corpo das
classes mais pobres para torná-las mais aptas ao trabalho e menos
perigosas às classes mais ricas. (Foucault, 1982, p. 97)
Por fim, constata-se que diferente das formas de medicina social, anteriormente
citada, a que se pode dizer que teve futuro, foi a inglesa. A medicina inglesa, ao contrário da
medicina alemã, significativamente rígida, e a medicina francesa, um projeto de controle
que não possuía um instrumento específico de poder, no modo como se forma atende
através de diferentes formas de poder, seja na medicina assistencial, administrativa ou
mesmo na privada. Através de sua clara delimitação de setores entre o final do século XIX e
a primeira metade do século XX, já possuía um esquadrinhamento médico
significativamente completo. Segundo Foucault (1982), por meio do projeto de Beveridge e
dos sistemas médicos dos países mais desenvolvidos industrial e economicamente da
atualidade, o objetivo é sempre manter o pleno andamento destes três setores da medicina,
mesmo que mude a forma de articulação dos mecanismos de poder.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensando na afirmação de Foucault: com o início do capitalismo tem-se a passagem
da medicina individual para a coletiva, não o contrário, podemos observar que tal afirmação
é contundente no sentido de que em ambas as situações apresentadas há uma preocupação
não individual, mas de população. É criada toda uma regulamentação medical que objetiva
não o controle e a manutenção da saúde do indivíduo, mas o controle da população, da
“massa global”. A população é usada como instrumento de controle e limpeza do Estado, a
população serve ao Estado. Todas as intervenções visam um fim que é a organização do
Estado.
Em suma, através da análise da conferência La naissance de la medicine sociale
(1974), de encontro ao que Foucault defende, o nascimento da medicina social dá-se com o
nascimento do capitalismo, vê-se bem claro, através dos três exemplos que o filósofo nos
fornece, o uso da medicina para o controle político e não pela preocupação com um fim,
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digamos, humanista, de preocupação com o bem-estar da população. Por meio do poder
médico instaurado, é tirado dos indivíduos o direito de escolha sobre a hora de procurar um
médico ou mesmo de não procurar um médico. Cria-se um controle geral e coercivo sobre a
população, dando ao médico o poder político, controle sobre a vida e a morte da população.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CASTRO, Edgardo. Introdução a Foucault. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.
CASTRO, Edgardo. Vocabulário Foucault: um percurso pelos seus temas, conceitos e
autores. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.
DELEUZE, Gilles. Michel Foucault y el poder: Viajes Iniciáticos I. Madrid: Errata Naturae,
2014.
FOUCAULT, Michel. El poder, uma bestia magnífica. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2012.
FOUCAULT, Michel. O Nascimento da medicina social. In: MACHADO, Roberto (Org.).
Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1982, p. 79-98.

– 147 –

Roberta Liana Damasceno Costa1
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
RESUMO: Nossas investigações expostas neste estudo percorrem nas análises
empreendidas da História por Foucault, diante do surgimento da Vida como objeto de
conhecimento e problematização. O caminho metodológico adotado encontrou mediante
escritos e termos elaborados pelo pensador francês como: Biopoder, Biopolítica,
medicalização um percurso que demonstra uma reflexão filosófica para se pensar a vida
conceituada pelas ciências da vida, seja da formulação de um conceito dado pela biologia,
demarcando a história das ciências da vida, até a relação com o âmbito do político, lugar
emergente de estratégias de saber, controle e investimento sobre a Vida. Será no momento
de articulação entre os discursos de saber produzidos pelas das ciências da vida com a
intervenção da medicina na vida individual e coletiva dos seres humanos que, as práticas de
controle e medicalização da vida marcam a entrada da vida biológica como um problema
político a ser controlado, administrado e governado.
PALAVRAS-CHAVE: Vida. Poder-médico. Biopoder. Medicina Social.
THE MEDICALIZED LIFE: THE POWER-MEDICAL AND A POLITICAL
PROBLEM AS LIFE AND ECONOMIC
ABSTRACT: Our investigations exposed in this study run in the analyzes undertaken by
Foucault's History, before the emergence of life as an object of knowledge and questioning.
The methodological approach adopted by found written and terms prepared by the French
thinker as: Biopower, Biopolitics, medicalization a journey that demonstrates a
philosophical reflection to think about life conceptualized by the life sciences, is the
formulation of a concept given by biology, marking the history of life sciences, to the
relationship with the context of the political, emerging place strategies to know, control and
Investment Life. It will be the moment to articulate speeches of knowing produced by the
life sciences with the intervention of medicine at the individual and collective lives of human
beings, the practices of control and medicalization of life mark the entrance of biological life
as a political problem be controlled, managed and governed.
KEYWORDS: Life. Power-doctor. Biopower. Social medicine.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE AS CONCEPÇÕES FILOSÓFICAS DA VIDA
O conceito de vida2 surge no século XIX como um problema de cunho científico,
como destaca Foucault (2009) com o surgimento das ciências da vida, no caso da Biologia,
conhecer para explicar a vida passa a ser um problema, pois, o segundo o pensador francês
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro – UERJ. Orientador(a): Profa. Dra. Vera Maria Portocarrero.
2 O estudo demarca no pensamento de Foucault o momento que o filósofo francês mostra que a vida
emerge como objeto do exercício do poder político , para demonstrar tal percurso é preciso situar os
limites do seu pensamento visando compreender o lugar de partida de suas reflexões e as variáveis
que nos suporte para nossa investigação, pois a vida apresenta-se ao longo dos estudos foucaultianos,
não como objeto a ser conceituado mas , num quadro filosófico de um pensamento que “ busca um
distanciamento de nosso presente, para diagnosticá-lo , criticá-lo e imaginá-lo diferente; um
pensamento limite, fronteiriço, que se exerce nos limites epistemológicos, políticos, éticos e
estéticos.” (PORTOCARRERO, 2011, p.421).
1
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relata que existia em estudos sobre os seres vivos apenas o conhecimento dado como
categorias taxonômicas das coisas naturais. Nas suas análises sobre os limites que
demarcaram na história o surgimento das ciências do homem, é discutido em determinados
momentos as diferentes abordagens de pensamento como o vitalismo e o organicismo3 que
o levam a pensar na emergência das ciências do homem4.
Para os estudos foucaultianos até o século XVIII era comum diferenciar as coisas da
natureza em três classes: os minerais, aos quais se reconhece o crescimento, mas não o
movimento e sensibilidade; os vegetais, que podem crescer, mas não são suscetíveis de
sensação; os animais, que se deslocam facilmente por espontaneidade.
Apesar do conceito de vida só constituir-se em um problema de cunho científico a
partir do fim do século XVIII e início do século XIX, por se tornar o objeto específico de uma
área do conhecimento, antes disso a filosofia, através de alguns filósofos como exemplo
nosso, Aristóteles, buscaram questionar, discutir o conceito de vida. É por pensar através de
estudos feitos pelo filósofo grego que se pode apreender com mais exatidão uma distinção
sobre a vida já que as ideias de matéria, vida e espírito estavam distinguidas.
Entre os gregos do período clássico, diferente da concepção difundida a partir da
modernidade, o termo vida era entendido em um duplo sentido, semântico e
morfologicamente distintos entre si: zoé – o simples fato de viver, comum a todos os seres
(deuses, animais e humanos); e bíos – maneira de viver própria de um indivíduo ou de um
grupo.
Para a sociedade grega, a zoé, ou seja, a vida física e a saúde, ficavam restritas ao
âmbito do privado, sobre a administração do pater familiae e seus poderes, completamente
suprimida de liberdade. Ao problematizar os motivos que levaram a vida nua –
despolitizada – a penetrar nos domínios da política, Giorgio Agamben, na introdução do
livro Homo sacer, este autor fez o percurso das obras aristotélicas e platônicas, afirmando
que ambos os filósofos não poderiam empregar o termo zoé em seus escritos, pois seus
questionamentos não se reportavam a simples vida natural, “mas uma vida qualificada, um
modo particular de vida” (AGAMBEN, 2004, p. 09).
No pensamento clássico grego, a simples vida natural, animalesca, repleta de
necessidades biológicas era excluída da polis e encarcerada nos domínios da oíkos (casa),
onde permanecia como mera vida reprodutiva – nascer, crescer, envelhecer e morrer. Para
os gregos, a polis era o principal espaço de atuação política humana, na qual todos aqueles
que se libertassem de suas necessidades vitais, poderiam tornar-se livres, construindo o
mundo comum através de seus feitos e palavras.
Para Hannah Arendt, baseada em acepções aristotélicas, a polis era a mais elevada
forma de convívio humano, fundamentada na plena liberdade e independência entre os
pares. Dela ficavam excluídos os escravos, os bárbaros asiáticos e os reinos de governos
3O

vitalismo era uma posição filosófica caracterizada por postular a existência de uma força ou
impulso vital sem a qual a vida não poderia ser explicada. O vitalismo argumentava que os
organismos vivos (não a matéria simples) distinguem-se das entidades inertes porque possuem força
vital que não é nem física e nem química. O Organicismo designa uma teoria filosófica e sociológica
desenvolvida no séc. XIX que compara a sociedade a um organismo vivo. Segundo H. Spencer e outros
defensores do organicismo, os elementos constitutivos da sociedade, nomeadamente os grupos
sociais e as organizações, assumem o papel de órgãos, os quais são definidos pelas suas funções e
contribuição para o equilíbrio e para a sobrevivência de todo o conjunto. A interpretação de cada
uma das funções dos diversos elementos da sociedade constitui uma das bases do funcionalismo.
4 Foucault em seus estudos ao justificar que é possível pensar que as ciências do homem nascem a
partir da definição do objeto de investigação das ciências da vida, coloca a noção de vida a partir de
inflexões do seu pensamento deslocando-a através de múltiplas formas de interrogação: “a questão
das condições de existência das formas modernas de objetivação do sujeito pelos saberes(ciências,
filosofia, literatura, artes), a questão das formas de objetivação pelos poderes(poder disciplinar e
biopoder), e , ainda a questão das condições de possibilidade de formas de subjetivação ativas
realizadas por meio de experiências de transformação do modo de vida do indivíduo por si mesmo,
afastadas dos procedimentos modernos de normalização.” (PORTOCARRERO, 2011,p.420-421)
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despóticos; sem nunca estigmatizá-los como inferiores ou inumanos. Esta noção antiga de
igualdade/liberdade apresentada por Arendt, em nada tem a ver com as noções modernas
de justiça e igualdade de condições; na antiguidade clássica, o que distinguia a convivência
dos homens da polis de outras formas de convívio humano, era o seu aspecto de liberdade,
condição indispensável de toda coisa política.
Viver na polis era a garantia de imortalidade para os homens, pois ela preservava a
memória da ação coletiva sem que para isso fosse necessário ser um deus ou um semideus,
“os homens ingressam na vida política em busca da imortalidade terrena” (ARENDT, 2007,
p. 65). Para os gregos, a liberdade não se dava apenas através do eu, mas da interação do eu
com os outros no espaço público. A polis era este espaço de igualdade política onde não
existiam governantes e governados, pois seu caráter dialógico permitia a todos os homens
livres agir. Ou seja, nesta ideia de política apresentada no período clássico, a liberdade não
era um objetivo, mas um meio que possibilitava aos homens possuírem uma vida livre,
Ser-livre e viver-numa-polis, eram num certo sentido, a mesma e única
coisa. A propósito, apenas num certo sentido; posto que para poder viver
numa polis, o homem já deveria ser livre em outro sentido – ele não
deveria ser subordinado como escravo à coação de um outro nem como
trabalhador à necessidade do ganha-pão diário. Primeiro, o homem
precisava ser livre ou se libertar para a liberdade, e esse ser livre do ser
forçado pela necessidade era o sentido original do grego schole ou do
romano otium, o ócio como dizemos hoje. [...] Essa libertação realizava-se
através do domínio absoluto que o dono da casa exercia sobre o seu
domicílio. (ARENDT, 1998, p. 47-48)
A partir das considerações aristotélicas sobre vida e política encontradas nos
pensamentos de Hannah Arendt e Giorgio Agamben, é possível afirmar que na antiguidade
clássica a zoé – como representante de todas as características biológicas comuns dos seres
vivos – não possuía relevância alguma para a esfera política e, por isso, não foi capturada
pelos mecanismos políticos, ficando restrita apenas a esfera do privado; “o homem durante
milênios, permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de
existência política; [...]” (FOUCAULT, 2007, p.127).
Diversamente, o advento da modernidade inaugura uma nova tradição no
pensamento ocidental a respeito da concepção de vida (zoé), no qual o biológico passa
progressivamente a ocupar um lugar de centralidade nos direcionamentos políticos. Para
Agamben, o ingresso da vida plenamente biológica na esfera da polis constitui-se em um
elemento decisivo da modernidade, transformando radicalmente as categorias políticofilosóficas do pensamento clássico (AGAMBEN, 2004, p.12).
Esta intersecção entre a vida puramente animalesca e apolítica e a esfera pública
delineia seus primeiros passos na passagem do século XVIII para o XIX, quando os
indivíduos-espécie entraram nos cálculos e nas estratégias das engrenagens do poder. Isso
é o que poderíamos denominar, de acordo com as perspectivas de Michel Foucault, de
“assunção da vida pelo poder: [...] uma tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo,
uma espécie de estatização do biológico [...]” (FOUCAULT,2007, p.128).
Porém é preciso compreender que Michel Foucault não se delimita em seus textos
conceituar ou tornar problematizável o conceito de vida, a noção de vida atravessa toda a
sua obra, problematizando-a de formas diferentes,
Primeiro por meio das análises das formas de objetivação do sujeito: (a)
pela via da pesquisa arqueológica das condições de possibilidade da
existência de saberes empíricos, como as ciências da vida, a biologia, a
fisiologia, a medicina moderna que possibilitaram a constituição, a partir
do século XVIII, das ciências do homem, tendo a vida e o homem como
objetos das ciências empíricas; (b) pela via da genealogia dos poderes, a
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partir da afirmação de que as ciências biológicas, constituídas a partir do
século XIX, se articulam com outros campos de saber e de práticas[...] e
com as relações de forças que incidem sobre a vida dos indivíduos.[...]
Finalmente , a noção de vida é pesquisada em termos de uma arqueogenealogia das formas de subjetivação, que recua até a Antiguidade
greco-romana, com a hipótese da vida como obra de
arte.(PORTOCARRERO, 2011, p.419-420)
Apresentamos o momento em que nosso autor mesmo deixando à margem de suas
reflexões, o conceito de vida seja biológica ou vida pública, aproximar em suas análises a
vida como marco do processo de mudança na lógica do governo na modernidade,
estabelecendo uma conexão entre a ascensão da vida biológica e os mecanismos de controle
operados pelo Estado, explicitando como a vida agora, em todas as suas esferas, emergindo
como problema de governo a partir das próprias análises foucaultianas.
Será a partir do limiar do século XVIII que a Vida surge para o ocidente como uma
problemática geral de governo, e como ela institui, na ordem jurídica, novas prerrogativas
a respeito de uma ciência de governo tendo a vida do indivíduo e a vida da população ou
coletividade como seu objeto. Ou seja, o que seria a arte de bem governar ou de bem gerir a
população e, como reflexo, as consequências desta nova arte de governar.
O exemplo, dessa arte de governar que permeia os governos na modernidade insere
a medicina na dinâmica do poder, através de algumas estratégias de governo, a fim de
prolongar e acentuar a existência da vida dos seres humanos de forma calculada, racional,
medicalizada e eficaz. Portanto vê-se o poder-saber médico como instrumento de gestão
sobre a vida,
A MEDICALIZAÇÃO DA VIDA: O PODER MÉDICO E A POLITIZAÇÃO DO BIOLÓGICO
No final da década de 1960 estudos realizados por campos de saberes como:
filosofia, ciência política e sociologia da saúde apontam o termo medicalização para fazer
referência à crescente apropriação da vida dos seres humanos pela medicina e suas práticas.
Tal termo se consolidou como um importante campo de interesse e desenvolvimento de
pesquisas em virtude de uma observação inquietante do número de problemas
relacionados a vida humana que eram diagnosticados e definidos pelo discurso médico.
Nas análises de Michel Foucault, o processo de medicalização da vida aparece
demonstrado no momento em que a linguagem médica muda seu olhar de observação a
partir do século XVIII, como também no surgimento de uma nova racionalidade médica que
estará a serviço do Estado. Ressalte-se, contudo, que tanto o processo de medicalização da
vida quanto a nova racionalidade médica não eram submissas ao Estado, mas suas auxiliares
no governo da vida dos indivíduos e da população por processos de intervenções médicas,
é na produtividade do discurso médico que afirma-se a sustentação do poder sobre a vida.
Para esclarecer com um exemplo o que se deve entender por positividade de uma
formação discursiva, Foucault remete aqui às relações que podem ser estabelecidas, de um
ponto de vista arqueológico, entre a prática política e o discurso médico. Estas relações,
afirma, são “muito menos ‘imediatas’ que a expressão, mas muito mais diretas que as de
uma causalidade projetada pela consciência de sujeitos falantes” (Foucault, 2011,3).
Descrever a positividade do discurso médico, portanto, implica mostrar como a prática
política toma parte das condições de emergência do discurso médico. Noutras palavras, a
prática política moderna abriu o campo Foucault se expressa na realidade no plural) para a
aparição de novos objetos médicos. Neste contexto, afirma:
[…] estes campos estão constituídos pela massa da população
administrativamente enquadrada e controlada, avaliada segundo
determinadas normas da vida e da saúde, analisada segundo as formas
dos registros documentais e estatísticos. Estes campos se constituíram
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também pelos grandes exércitos populares da época revolucionária e
napoleônica, com sua forma específica de controle médico; constituíramse também pelas instituições de assistência hospitalar que foram
definidas, até fins do século XVIII e início do XIX, em função das
necessidades econômicas da época e da posição recíproca das classes
sociais (Foucault, 2011 p.203).
Neste momento, Foucault constata que a medicina saiu do que ele vai chamar de
leito do paciente para auxiliar nos governos onde,
A medicina não dever mais ser apenas o corpus de técnicas da cura e do
saber que elas requerem; envolverá, também, um conhecimento do
homem saudável, isto é, ao mesmo tempo uma experiência do homem
não doente e uma definição do homem modelo. Na gestão da existência
humana, toma uma postura normativa que não a autoriza apenas em
distribuir conselhos de vida equilibrada, mas reger as relações físicas e
morais do indivíduo e da sociedade em que vive. (FOUCAULT, 2011, p.37)
A nosso ver, Foucault não incorpora o termo medicalização em suas análises, mas se
apropria dele para fazer referência à constituição de uma sociedade na qual o indivíduo e a
população são compreendidos pelo saber da medicina5. Dessa forma, as observações do
pensador francês se reportam ao processo de medicalização social ocorrido no fim do século
XVIII, quando a prática da medicina rompe com a sua tradição centrada nas práticas médicas
e se volta para fortalecer o desenvolvimento da economia capitalista, não medindo esforços
para a expansão das relações de mercado, melhorias na qualidade de vida e crescimento do
Estado.
Assim, temos que o surgimento da medicina social emergiu na transformação da
prática médica e nas conduções do agir governamental implicando no controle da saúde dos
indivíduos e da população como a nova Razão de Estado vigente a partir do final do século
XVIII. Em sua conferência “O Nascimento da Medicina Social”, Foucault explicita o
fortalecimento do discurso médico e do desenvolvimento do mercado de práticas médicas.
Com isso, a doença aparece como um problema de ordem política e econômica, forçando
conduzir o tratamento e as resoluções ao nível de decisões por parte do coletivo,
submetendo-os ao âmbito do governo e possibilitando o aparecimento das políticas da
saúde que, por sua vez, são assumidas pelo Estado como própria Razão de Estado, tanto
para a sua manutenção quanto para a sua preservação.
Neste percurso, é possível vislumbrar um lugar de destaque para a medicina não
como a prática de cura individual, mas como uma prática social e política que visa
transformar o corpo individual em força de trabalho e por fim controlar a sociedade em
geral. Assim, a medicina social, pelo poder do seu novo discurso, estabelecerá diversas
medidas, possibilitando o exercício cada vez mais refinado do poder sobre a vida e a figura
do médico,
se torna o grande conselheiro e o grande perito, se não na arte de
governar, pelo menos na de observar, corrigir, melhorar o “corpo” social
e mantê-lo em um permanente estado de saúde. E é a sua função de
higienista, mais do que seus prestígios de terapeuta, que lhe assegura

No capítulo que segue nossas investigações trataremos com mais detalhes a articulação e a
administração das técnicas de controle sobre a vida que aumentaram o controle do Estado sobre a
população que surgirá como objetivo final de governo, no sentido de aumentar-lhe suas riquezas, sua
duração de vida, sua saúde e produtividade através de seus mecanismos coercitivos os quais
definiam normas e estratégias de atuação coletiva do poder.
5
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esta posição politicamente privilegiada no século XVIII, antes de sê-la
econômica e socialmente no século XIX. (FOUCAULT, 2010,p.203)
Portanto, a medicina passa, no século XVIII, a exercer um papel fundamental no
controle e gestão do corpo, interferindo nos modos de vida e nas condutas individuais e
coletivas através da definição de regras que deveriam orientar a vida moderna, não apenas
no que diz respeito à doença, mas também às formas gerais do comportamento humano,
como a sexualidade, a fecundidade, a fertilidade e outros. Para tanto, o vocabulário e a
racionalidade médicos passam a ser utilizados como forma de poder do governo sobre a
população, o qual passa a analisar, em termos médicos, comportamentos desviantes como:
a delinquência, a criminalidade e o alcoolismo.
Nesse sentido, a medicina social nos parece como uma tecnologia de governo, uma
noso-política6 que, por sua vez, aliada aos mecanismos de controle da vida do indivíduo e da
população, apresenta-se como instrumento de normalização. Isso pressupõe que a medicina
social estabeleceu, no século XVIII, parâmetros com os quais foram definidos os padrões de
normalidade e anormalidade para o indivíduo e a população. Foucault assinala que
A problematização da noso-política, no século XVIII, não traduz portanto
uma intervenção uniforme do Estado na prática da medicina, mas
sobretudo a emergência, em pontos múltiplos do corpo social, da saúde e
da doença como problemas que exigem, de uma maneira ou de outra, um
encargo coletivo. A noso-política, mais do que um resultado de uma
iniciativa vertical, aparece, no século XVIII, como um problema de origens
e direções múltiplas: a saúde de todos como urgência para todos; o estado
de saúde de uma população como objetivo geral.7
A evolução do controle da medicina e do Estado sobre a população esteve
relacionada à saúde e ao bem-estar sendo assim, a medicina passa a oferecer a matériaprima das regras que devem orientar a vida moderna nas formas gerais de existência e do
comportamento humano, sendo a instância criadora de normas de saúde e de vida,
orientando comportamentos e definindo o que está dentro e o que está fora da norma. Gerir
a população no detalhe foi uma das questões cruciais para a manutenção de um Estado forte
e poderoso.
A ESTATIZAÇÃO DA MEDICINA E O GOVERNO MÉDICO
Michel Foucault apresenta a nova abordagem na relação saúde e sociedade,
desenvolvida através das noções de polícia médica, medicina urbana e medicina da força de
trabalho, precisamente no momento histórico em que foram definidos novos princípios
referentes às questões da saúde e da interferência dos médicos nas condições gerais de vida
da população. Neste contexto histórico a tarefa do médico é de ordem política, portanto,
a medicina não deve mais ser apenas o corpus de técnicas da cura e do
saber que eles requerem: envolverá, também, um conhecimento do
homem saudável, isto é, ao mesmo tempo uma experiência do homem
não doente e uma definição do homem modelo. Na gestão da existência
humana, toma uma postura normativa que não a autoriza apenas a
distribuir conselhos de vida equilibrada, mas a reger as relações físicas e
Refere-se aos problemas médicos que são investidos para o tratamento das doenças às instituições
religiosas, associações de socorro e beneficência, sociedades científicas e/ou as sociedades
estatísticas.
7 FOUCAULT, Michel. A política da saúde no século XVIII. In: _________. Microfísica do poder, 2010, p.
195.
6

– 154 –

morais do indivíduo e da sociedade em que vive. Situa-se nesta zona
fronteiriça, mas soberana para o homem moderno, em que uma
felicidade orgânica, tranquila, sem paixão e vigorosa, se comunica de
pleno direito com a ordem de uma nação, o vigor de seus exercícios, a
fecundidade de seu povo e a marcha paciente de seu trabalho. Lanthenas,
este visionário, deu à medicina uma definição breve, mas carregada de
toda uma história: ‘Finalmente a medicina será o que deve ser: o
conhecimento do homem natural e social’. (FOUCAULT, 2011, p. 37-38).
Assim, a aproximação do saber médico com as atividades de controle da vida e de
definição de um modelo de homem saudável, não mais doente, reafirma o quanto o corpo
humano é socializado enquanto força produtiva e hábil para o trabalho. A medicina deixa de
ser entendida como assunto de cunho totalmente particular, assumindo uma característica
fortemente social motivada pela centralização do poder estatal e pelo desenvolvimento do
Capitalismo. É nesse envolvimento de gestão do corpo humano nos seus detalhes que surge
uma emergência da grande medicina que, de acordo com Foucault, “não pode ser dissociada
da organização, da mesma época de uma política da saúde e de uma consideração das
doenças como problema político e econômico.” (FOUCAULT, 2010, p. 80).
Na conferência “O Nascimento da Medicina Social”, Foucault retoma três pontos
sobre os quais insistira antes: a aparição de uma bio-história (a entrada da espécie humana
na história e, consequentemente, a permissão do moderno sistema médico-sanitário de
intervir na espécie biológica); a integração da saúde nos mecanismos da economia
(convertida, por exemplo, em produto de consumo); e a medicalização (a progressiva
conversão da existência dos indivíduos em objeto médico). A respeito deste processo de
medicalização generalizada, Foucault parte de uma hipótese que contradiz a opinião
segundo a qual, com o Capitalismo, assistimos a um processo de privatização da saúde e do
corpo.
Minha hipótese é que com o capitalismo, não se deu a passagem de uma
medicina coletiva a uma medicina privada, mas justamente o contrário;
que o capitalismo desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do
XIX socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força
produção, força de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos
não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas
começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal
que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma
realidade bio-política; a medicina é uma estratégia bio-política.
(FOUCAULT, 2010, p. 80)
A socialização do corpo enquanto força produtiva, sem dúvida, é apenas uma das
etapas do processo de medicalização do Ocidente ou, se quisermos, da modernização da
vida biológica. À primeira corresponde a etapa alemã da medicina de Estado da
Staatwissenschaft. Entre 1750 e 1770 ocorre na Alemanha, e na Prússia mais
concretamente, a formação de práticas médicas que têm como objetivo a população. Aqui, o
conceito de Medizinischepolizei aparece em 1764. Segundo Foucault, a Prússia, onde não
havia nem desenvolvimento político nem econômico, converteu-se, por esta razão, no
primeiro Estado moderno.
A medicina de Estado surge neste contexto, a partir do interesse em administrar as
forças do Estado em relação a eventuais conflitos políticos e econômicos. Na Alemanha,
sustenta Foucault, o primeiro indivíduo normalizado foi o médico; na França, por sua vez,
foram os canhões e os professores (FOUCAULT, 2010, p. 83).
A particularidade dos pequenos estados alemães, ainda em processo de unificação,
obrigou o Estado a reforçar o poder central, e atuar de várias formas, na política econômica
da Alemanha, bem como em outras atividades essenciais à população nas cidades. Nessa
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época, tem início um processo de formulações sistemáticas das relações entre saúde e
condições de vida na sociedade. Portanto, o caráter meramente biológico da doença é
retirado progressivamente e novas práticas médicas são articuladas aos projetos de
reorganização social.
Na intenção de desenvolver-se como uma nação poderosa, a Alemanha precisava
controlar sua população através de práticas médicas centradas no nível de promover a
saúde dos indivíduos para que os mesmos, fortes e saudáveis, fossem capazes de defender
o país.
O controle médico ou a polícia médica exercido sobre a população alemã é dividido
nas análises foucaultianas em quatro modos (FOUCAULT, 2010, p. 83-84):_ primeiro, um
sistema muito mais completo de observação da morbidade do que os simples quadros de
nascimento e morte (neste modo exigiu a construção de eficaz sistema de coleta de
informações, onde era possível, através dos relatórios médicos e hospitalares, procurar
estabelecer um levantamento confiável sobre a morbidade da população); _ um fenômeno
importante de normalização da prática e do saber médico (Foucault chama atenção para a
normalização das práticas médicas e dos saberes médicos, deixando para que estes
decidissem em que consistiria a formação clínica, ficando a cargo do Estado apenas os
programas de ensino , e as atribuições dos diplomas); _ uma organização administrativa
para controlar a atividade dos médicos (a formação de um ministério, de administração
central, que fiscalizaria e observaria toda a atividade médica, colocando a prática médica
sob a chancela do Estado); _ quarto e último modo, a criação de funcionários médicos
nomeados pelo governo com responsabilidade sobre uma região, seu domínio de poder ou
exercício da autoridade de seu saber (este momento define o ponto forte dessa medicina
estatal que foi responsável por garantir corpos aptos e hábeis, que deveriam servir aos
interesses do Estado, formando a força capaz de ser usada em conflitos políticos e
econômicos.)
A segunda etapa no caminho da socialização médica do corpo da população está
representada pela medicina urbana que se desenvolveu na França entre 1750 e 1780. Tratase, segundo Foucault, de um processo diferente daquela que teve lugar na Alemanha: não se
estabeleceu na relação com a estrutura do Estado, mas com a expansão das estruturas
urbanas (idem, p. 85). Depois do Estado e da cidade, na terceira etapa, a força de trabalho
(os pobres, os proletários) converteu-se no objeto e objetivo da medicalização social do
Ocidente. Entre outras razões, a epidemia de cólera de 1832 foi uma das causas deste
deslocamento na intervenção médica do Estado (idem, p. 93-94).
Na França, segundo as análises foucaltianas, desenvolveu-se uma medicina criada
pela burguesia e com o foco de cuidado para o espaço da cidade, a higiene das casas o
controle dos hospitais e cemitérios, enfim uma ordenação do tecido social que buscava
“harmonizar” o convívio dentro do espaço urbano. O desenvolvimento da medicina urbana
francesa teve como objetivo específico analisar lugares de acúmulo de espaço urbano, o
controle da circulação, não apenas das pessoas que habitavam as cidades, mas tudo que se
relacionava com as cidades, ar e águas que circulam e cortavam de ponta a ponta.
A medicalização da cidade introduzida pela medicina social proporcionou a
aproximação da medicina e da química através dos estudos sobre as condições de ar e águas
nas cidades como também propiciou a violação, esquadrinhamento e toque das habitações
nas casas das classes mais pobres da sociedade francesa. Surge a noção de salubridade que
permitiu ao exercício da medicina urbana assegurar melhores condições de saúde ao
indivíduo balizando as suas ações na noção de higiene pública.
Esta higiene, como regime de saúde das populações implica, por parte da
medicina, um determinado número de intervenções autoritárias e de
medidas de controle. E, antes de tudo, sobre o espaço urbano em geral:
porque ele é, talvez, o meio mais perigoso para a população. A localização
dos diferentes bairros, sua umidade, sua exposição, o arejamento total da
cidade, seu sistema de esgotos e de evacuação de águas utilizadas, a
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localização dos cemitérios e dos matadouros, a densidade da população
constituem fatores que desempenham um papel decisivo na mortalidade
e morbidade dos habitantes. A cidade com suas principais variáveis
espaciais aparece como um objeto a medicalizar. (FOUCAULT, 2010, p.
89)
A partir dessa época percebeu-se a divisão do espaço urbano das grandes cidades,
tais espaços são demarcados na nomeação de espaços pobres e ricos, pois a coabitação
destes indivíduos em um mesmo tecido citadino ocorreria num perigo sanitário e político
para cidade, que deveria ser planejada para que ambas camadas da sociedade possuíssem
o menor contato possível. Foucault expõe que visando o controle destes espaços urbanos
criaram-se novas estratégias de poder que possibilitaram modelar o corpo, conhecer e
controlar os fenômenos populacionais. Era no entendimento que os principais focos de
ausência de saúde populacional, seja física ou moral, estava nos bairros pobres ou operários
que se permitiu o toque pela mão da medicina social.
Diante deste contexto vê-se germinar uma medicina social que se desenvolverá na
subordinação da classe trabalhadora pelo saber médico aliado às políticas impositivas
estatais que consolidariam a formulação de uma série de dispositivos visando esmiuçar a
vida biológica da população. Portanto, na terceira etapa, Foucault interessa-se, sobretudo,
pela Inglaterra, onde a medicalização das classes baixas, da força de trabalho, inscreve-se
no marco da “lei dos pobres”, do controle político do proletariado. O sistema inglês, o Health
Service, permitiu o estabelecimento de uma tripla estrutura: uma medicina de assistência
para os mais pobres, uma medicina administrativa que se ocupou da vacinação e das
epidemias e uma medicina privada para os que podiam custeá-la. Esta estrutura de saúde
terminou se impondo, pois resultava “menos opressiva” que a medicina de Estado alemã e,
diversamente da medicina urbana francesa, dispunha de “instrumentos precisos de poder”
(idem, p. 97-98).
Na medicina social inglesa, ou medicina dos pobres, ou da força produtiva, o
operário não foi o primeiro objeto do controle do poder médico, porém o último pois, este
aparece como problema político e social no início do século XIX, quando a Europa
enfrentava uma série de revoltas populares, que procurava colocar abaixo a hegemonia
burguesa.
Diante destes problemas impostos a medicina que se apresentou no seu exercício
na Inglaterra foi uma medicina essencialmente de controle da saúde e do corpo da classe
pobre inglesa para torna-la mais apta ao trabalho e menos perigosa às classes mais ricas.
Foucault em suas reflexões aponta que foi esse tipo de medicina que perdurou pois com o
seu exercício foi possível a manutenção do Capitalismo. E foi apoiado no discurso médicohigienista que o Capitalismo procurou aliar-se para produzir saberes e normas que viessem
normatizar a vida e as vilas operários com pretensões de mudar hábitos, moradias e as
condições de vida do proletariado.
A ação intervencionista do Estado no corpo social apoiado pelos discursos dos
saberes médicos garantiu a proteção das classes dominantes, afastando o perigo que os
pobres representavam para a toda sociedade e a si próprios.
Foi através da autoridade legítima e legitimada do saber médico, através de uma
suposta taxonomia social, que o poder médico separa a razão da irracionalidade, a sanidade
da loucura, a vida da morte, a saúde da doença, criando tipos específico de sujeitos passíveis
de intervenção e isolamento. Ao atrelar-se aos mecanismo de governo, a medicina moderna
passou a ocupar um espaço privilegiado da governamentalidade. Este movimento procurou
aplicar o uso racional de recursos e de novas tecnologias na expansão profiláticas como
imunizações, controle de saneamento e epidemias sobre as populações mais pobres ou
excluídas do processo de acumulação do capital.
Autorizados pelo Estado, os profissionais da saúde passaram a fazer parte do espaço
social em que os personagens principais eram os pobres urbanos que deveriam ser
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meticulosamente analisados, figurando entre suas preocupações o estado de saúde dos
indivíduos, suas condições de vida e habitação, seus hábitos e costumes.
O poder político da medicina consiste em distribuir os indivíduos uns ao
lado dos outros, isolá-los, individualiza-los, vigiá-los um a um, constatar
o estado de saúde de cada um, ver se estar vivo ou morto e fixar, assim, a
sociedade em um espaço esquadrianhado, dividido, inspecionado,
percorrido por um olhar permanente e controlado por um registro, tanto
quanto possível completo, de todos os fenômenos. (FOUCAULT, 2010, p.
89)
De acordo com as exposições feitas por Foucault, a população passou a ser
entendida como a medida de riqueza do Estado, que tinha como objetivo primordial a
manutenção da vida dessa população através das políticas de natalidade, campanhas de
vacinação, controle de doenças, estatísticas, número de casamentos, nascimento e mortes,
etc. Nossas análises desenvolvidas neste estudo inicial afirmam que a vida biológica passa a
ser instrumento de controle necessário a sustentação do Estado moderno, este por sua vez
utiliza-se de estratégias e mecanismos de controle que o possibilitaram a exercer o domínio
sobre a vida dos seres humanos. Através das práticas médicas e da transformação
operacional do poder que vigorava até meados do século XVIII, a nova modalidade de poder,
denominada Biopoder, que substituiu o poder de soberania, a qual apresentaremos no
próximo capitulo em maior detalhe, procurou individualizar as estratégias de atuação sobre
os sujeitos combinando algumas dimensões de ação política sobre a população.
Vemos neste quadro de nossas reflexões o nascimento de um discurso de verdade
em relação aos seres vivos, a construção de um corpo de especialista autorizados em
proliferar tais verdades, estratégias de atuação coletiva com o poder de definir o que deve
viver e deve morrer. Todas essas afirmações nos apontam para compreender que o Estado
Moderno garantiu através de seus mecanismos coercitivos, e respaldado pelo discurso do
bem-estar em termos de necessidade e prosperidade para as populações, a imposição da
vida biológica sobre a política, definindo a gestão, o cuidado e as normas que devem ser
implantadas no controle da vida em sociedade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante deste desenho preliminar sobre as análises foucaultianas, é possível
demarcar de forma mais explícita a entrada da vida na história, pois a vida biológica dos
indivíduos e da população torna-se alvo visível e problematizável em decorrência da
emergência do Biopoder juntamente com suas estratégias e tecnologias. E, no instante em
que a vida começa a ser problematizada no campo do pensamento e da análise do poder
político, pode-se pensar a biopolítica como um poder decorrente da evolução do biopoder,
momento em que este cruzou com a vida na intenção de operar em sua totalidade.
Apresentar como a vida passou a constituir um elemento político no pensamento de
Michel Foucault, no momento em que a vida passa a ser alvo de ações políticas, médicas e
práticas de governo e como a mesma responde as ações do poder através das resistências
que emergem no corpo social e produzem novas formas de vida, novas formas de
existências. Nesse momento, o autor marca um novo olhar sobre as práticas
governamentais, o qual não se limita apenas à perspectiva tradicional política de que o fazer
político se restringe ao bom governo, garantidor da soberania, das riquezas, da preservação
e manutenção da figura do soberano, mas espera-se que seja empreendida uma arte de
governar capaz de abranger o todo do corpo político: a soberania, a riqueza, o governo e,
por fim, a vida da população.
Buscamos demonstrar neste texto que a relação entre vida e política está na
centralidade das discussões entre teoria e prática governamental e entre as aproximações
de ética e práticas de governo sobre a vida. No âmbito dessas discussões compreender, a
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partir do pensamento de Foucault, as análises feitas sobre o surgimento da Biopolítica
moderna, emergida de uma superação da visão da Antiguidade na qual era mantida a
separação da vida entre zoé e bios.A vida na modernidade e em tempos atuais, é tomada
como objeto político pela fusão entre bios e zoé, tornando-se alvo de investimentos de poder,
a partir do momento em que as forças de controle e exercício do poder pretendem invadir
ou cercar a vida em todas as suas dimensões. Dessa forma, a vida se apresenta como um
objeto político desencadeante de lutas reais.
Diante das práticas de dominação da vida, sujeição, medicalização e fabricação dos
indivíduos, como escapar dos domínios do poder? Somos levados a questionar de que forma
a vida pode reclamar por seu direito, onde está o resgate do sujeito em tempos de
desvalorização da vida. Foucault lança como proposta o cuidado de si como resistência,
como resposta aos elementos de controle do poder que sujeitam os indivíduos e
desvalorizam a vida. É preciso o regaste de uma nova terapia de cuidado para a vida.
Atualmente, a formulação desta resposta às novas faces de controle biopolítico sobre a vida
resultam numa política de resistência, uma disposição para elaboração não de um conceito
novo de ética ou de um novo exercício de poder político, o cuidado de si e governo de si
surgem, porém como o resgate de um ethos, empreendimento sobre o favorecer a própria
vida. Esse favorecimento ou potencialização da vida deve ser visto como uma possibilidade
do resgate de viver a experiência filosófica de construir a própria subjetividade.
Criar estilos de vida, sem que estes precisem ser estabelecidos ou enquadrados
dentro de uma normatividade social, sem que estejam delimitados por uma lógica de
governo, longe dos processos de tudo medicalizar, vemos deixar a compreensão do poder
como relação de força que oprime, domina, para a compreensão do poder como relação de
governo, governo que também se resulta em governar a si próprio.
Portanto, é na coragem de nossas reflexões e à luz do pensamento de Foucault que
vislumbramos nessas dimensões existenciais da vida a possibilidade de novas formas de
resistências da própria vida que reclama por uma ética enquanto autoprodução de
subjetividade. Pensamos que a vida livre poderá ser buscada, reclamada e exigida no âmbito
do Estado, mas, de uma certa forma poderá ser conquistada nas formas de existência.
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ACERCA DE LOS DISPOSITIVOS DE PODER-SABER Y LAS SOCIEDADES
DE CONTROL 1
Camilo Enrique Rios Rozo2
RESUMEN: En el presente trabajo presento una serie de hipótesis de lectura y de
perspectiva que, a partir de una reflexión en torno a la noción de ‘dispositivo’ propuesta por
Foucault, Deleuze y Agamben, impliquen por un lado la re-ubicación analítica de la
anatomopolítica, la biopolítica, la sociedad de soberanía y la disciplinaria, y por otro la
concepción de un dispositivo de modulación que dispondría los elementos que hacen
posible las sociedades de control (SC). Seguidamente, y tomando como referencia esas
hipótesis de lectura, postulo la operación vectorial como arqué del modo de funcionamiento
de los dispositivos de poder-saber. Finalmente, recupero una distinción nominal que
completa esta re-organización analítica.
RESUMO: Neste artigo apresento uma série de suposições de leitura e perspectiva, a partir
de uma reflexão sobre a noção de "dispositivo" proposto por Foucault, Deleuze e Agamben,
envolvendo de um lado a deslocalização analítica da anatomopolítica, biopolítica, a
sociedade soberana e disciplinar, e por outro, a concepção de um dispositivo de modulação
que iria fornecer os elementos que permitem que as sociedades de controle (SC). Em
seguida, com referência e leitura destes cenários, como a operação vector postulado arqué
dispositivos modo de funcionamento poder-saber. Finalmente, eu recuperar uma distinção
nominal completar esta análise re-organização.
ABSTRACT: In this paper I present a number of reading and perspective assumptions that,
from a reflection on the notion of 'device' proposed by Foucault, Deleuze and Agamben,
involving on the one hand the analytical relocation of anatomopolitics, biopolitics,
sovereign and disciplinary society, and on the other hand the conception of a modulating
device that would provide the elements that enable control societies. Next, with those
assumptions as reference, I postule the vector operation as the arqué mode of powerknowledge devices. Finally, I retrieve a nominal discussion that completes this analytical reorganization.
EL DISPOSITIVO COMO ARREGLO/DISPOSICIÓN PARA LA ANALÍTICA
Foucault no es un filósofo productor de conceptos. En su obra es posible encontrar
conceptos y nociones robustos, pero lo que quisiera subrayar es ese giro que el pensamiento
foucaultiano también tiene sobre el pensamiento contemporáneo. En ese sentido, me
interesa una entrevista que le otorgó Foucault a F. Ringelheim (1993) apenas unos pocos
meses antes de morir, para rescatar una noción de ‘dispositivo’. Allí, después de algunas
cuestiones respecto de diferentes modelos de castigo y de correcciones punitivas, se le
interroga a propósito de la relación que su análisis tiene con el marxismo en términos del
grupo o la clase como operadores de estas estrategias, ante lo que aprovecha para desplegar
lo que él mismo llama niveles del análisis. Yo entenderé estos niveles como posibilidades de
abordaje para la caracterización compleja de un dispositivo:
En primer lugar está lo que podríamos llamar su racionalidad o su
finalidad, es decir, los objetivos que propone y los medios de que dispone
El presente trabajo es una versión revisada y modificada de un apartado conceptual de mi tesis de maestría. Ver, Rios,
2012.
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para conseguirlos (…) En segundo lugar se plantea la cuestión de los
efectos. Evidentemente, los efectos coinciden muy pocas veces con la
finalidad (…) Ahora bien, cuando el efecto no coincide con la finalidad se
plantean distintas posibilidades: o bien se reforma la institución, o bien
se utilizan esos efectos para algo que no estaba previsto con anterioridad
pero que puede perfectamente tener un sentido y una utilidad. Esto es lo
que podríamos denominar el uso (…) El cuarto nivel de análisis podría
ser designado con el nombre de las configuraciones estratégicas, es decir,
a partir de esos usos en cierta medida imprevistos, nuevos, y pese a todo
buscados hasta cierto punto, se pueden erigir nuevas conductas
racionales que sin estar en el programa inicial responden también a sus
objetivos… (Foucault, 1993: 218-219)
Racionalidad o finalidad, efectos, usos y configuraciones estratégicas. Cuatro niveles
a propósito del análisis de instituciones, pero que claramente pueden constituir lo que
Deleuze reconoce en la noción de ‘diagrama’. Hacia el final refiere tamnbién a un ‘programa’,
nivel que funciona como la positividad del primero, como su explicitación. Algo muy
interesante de esta propuesta analítica es temporalidad. En 1984, se puede percibir la
complejidad y la potencialidad que esta propuesta tiene a propósito de la totalidad del
proyecto intelectual de Foucault. Por eso éste sería un esquema para señalar la posibilidad
de pensar el ‘dispositivo’. A partir de esta primera fuente trazaré una noción de dispositivo
que se alimente también de la lectura que hacen de la misma Deleuze (en 1988) y Agamben
(en 2007).
Cuatro años después de la muerte de Foucault, Deleuze pronunciará, a modo de
homenaje, ¿Qué es un dispositivo? (Deleuze, 2007b). En unas pocas páginas presenta una
lectura/actualización de la noción foucaultiana de ‘dispositivo’. Deleuze va a decir que un
dispositivo es un contenedor de líneas que devienen derivaciones. Existen, según dice,
líneas de sedimentación y líneas de fisura o de fractura en el dispositivo, considerado como
una máquina ‘de hacer ver y de hacer hablar’. Ésta máquina tiene cuatro ‘dimensiones’, y
está atravesada de manera compleja por ‘líneas’ de diferente naturaleza. Primera
dimensión, visibilidad: no se trata de una operación que ‘ilumine’ cosas pre-existentes, sino
que tiene que ver con el hecho de otorgarle existencia a lo visible/invisible de ese
dispositivo en particular. Segunda dimensión, enunciación: junto con la anterior, acá se
configura lo decible, la discursividad de la realidad que configura al dispositivo. Tercera
dimensión, poder: compuesta por líneas de fuerza que ‘rectifican’ las operaciones de las
demás dimensiones, determinan sus trayectos y la forma en que se afectan entre sí (esta
dimensión configura tanto las redes de poder como sus reglas). Cuarta y última dimensión,
subjetivación: acá se enmarcarían esas propuestas foucaultianas (poco claras para Deleuze)
a propósito de la salida, de ‘cruzar la línea’, que se cristalizan cuando las líneas de fuerza se
relacionan consigo mismas, cuando se afectan a sí mismas. Estas dimensiones no son etapas
o momentos secuenciales de la máquina: configuran su operación de manera articulada, no
simultánea como engranajes diferentes, sino traspasada como elementos constitutivos.
Deleuze parece describir el dispositivo como máquina, de modo que su análisis da
cuenta más de las operaciones del dispositivo que de su ser. Ya se podrían articular las
miradas de los niveles foucaultianos y de las operaciones deleuzianas, además porque están
hablando de lo mismo: Foucault está comnstruyendo un esquema que articula la analítica
del poder que ha desarrollado, y Deleuze está leyéndola. El mismo movimiento hará
Agamben en un texto homólogo al deleuziano, pero que conocerá la luz 19 años más tarde.
En ¿Qué es un dispositivo?, esta vez Agamben (2007) presenta una lectura a propósito de la
noción de dispositivo en Foucault. Agamben subraya también la temporalidad de esta
reflexión en Foucault. Pero además, dice que un dispositivo tiene tres rasgos principales: 1.
Es una red que relaciona elementos discursivos y no discursivos; 2. cumple una función
concreta, está inscrito en una relación de poder; y 3. es fruto del entrecruzamiento de
relaciones de poder y de saber. Dice Agamben que en Foucault un dispositivo es “…un
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conjunto de prácticas y mecanismos (…) que tienen por objetivo enfrentar una urgencia
para obtener un efecto más o menos inmediato.” (Ibid. 254). Agamben llega a la conclusión
de que “…los dispositivos deben siempre implicar un proceso de subjetivación, deben
producir su sujeto.” (Ibid. 256)
Es posible proponer un ‘ensamblaje’ de estas tres lecturas. En primer lugar, la idea
de un dispositivo como disposición, como acuerdo, como ordenamiento. Se trataría de un
arreglo en un sentido literal: cierta forma de disponer elementos determinados. Pero,
¿cuáles elementos? En la descripción de Foucault se encuentran algunos: racionalidad,
finalidades, programas; efectos, usos y configuraciones estratégicas. Pero el dispositivo no
es sólo el ‘seteo’ de elementos, sino también el funcionamiento y la retroalimentación que
él efectúa constantemente, lo que le permite también su constatación o trasformación y
actualización. Dispositivo, entonces, como lógica articuladora de heterogeneidades.
En la propuesta foucaultiana, parece quedar un vacío entre el primer y el segundo
nivel, sensación que Deleuze resolvería al identificar operaciones, funcionamientos que
lubrican la relación entre esos niveles. Pero además, con Agamben se salvaría la tentación
referente a trazar la causalidad del dispositivo, sobre todo cuando establece que el
dispositivo mismo es una resultante del cruce o de la afección de relaciones de poder y de
saber. De igual forma, el carácter estratégico del dispositivo rescata el hecho de que se trata
de una ‘máquina laxa’ (un ‘diagrama’) capaz de absorber, eliminar o modificar los elementos
que le resulten necesarios de manera milimétrica para ir, poco a poco, ajustando su propio
funcionamiento.
Es posible pensar en nociones como ‘mecanismo’, ‘práctica’, ‘técnica’ o ‘tecnología’
como bisagras o articulaciones entre estas lecturas del dispositivo. Siguiendo a Santiago
Castro-Gómez, es posible describir algunos de ellos: “… las prácticas no son expresión de
algo que esté ‘detrás’ de lo que se hace (el pensamiento, el inconsciente, la ideología o la
mentalidad), sino que son siempre manifiestas; no remiten a algo fuera de ellas que las
explique, sino que su sentido es inmanente.” (2010: 28), “… las prácticas (discursivas y no
discursivas) son acontecimientos: emergen en un momento específico de la historia y
quedan inscritas en las relaciones de poder.” (Ibid. 29). Se hace posible pensar el
encerramiento, o la observación sistemática como prácticas que se dan diferenciadamente
en la sociedad disciplinaria y en las SC. Pero las prácticas no son vacías, lo que hace
necesario recordar que “… las relaciones que articulan las prácticas no son arbitrarias, sino
que están sometidas a determinadas reglas que (…) no son ‘inmediatamente’ conocidas por
quienes las ejecutan.” (Ibidem.) De esta manera se empieza a completar la noción de
dispositivo propuesta, lo que permite sostener que lo que comunica la racionalidad con los
efectos son determinadas prácticas, y que a su vez los usos que se hacen del desfase entre
efectos y finalidades son, evidentemente, prácticas; pero también que los procesos de la
dimensión de subjetivación están conformados por prácticas. Respecto de la noción de
‘tecnología’, seguiremos al mismo autor cuando sostiene:
…el concepto de racionalidad es utilizado por Foucault para referirse al
funcionamiento histórico de prácticas que se insertan en ensamblajes de
poder. Tales conjuntos de prácticas son ‘racionales’ en la medida en que
proponen unos objetivos hacia los cuales debe ser dirigida la acción, la
utilización calculada de unos medios para alcanzar esos objetivos y la
elección de unas determinadas estrategias que permitirán la eficaz
articulación entre medios y fines o, en su defecto, el uso de los efectos
imprevistos para un replanteamiento de los propios fines. Y es
precisamente la aplicación de unos medios orientados de forma
consciente por la reflexión y la experiencia para alcanzar ciertos fines lo
que Foucault denominará tecnología. (Ibid. 34)
En Foucault hay un tratamiento ambiguo de las “…nociones de técnica y tecnología.
En la mayoría de ocasiones, utiliza técnica y tecnología como términos sinónimos.” (Ibid.
– 163 –

35) Sin embargo es posible sostener, a la luz de los últimos cursos de Foucault3 que la
técnica tiene que ver con la tekhne, el saber asociado al ‘modo de hacer’ que en este caso
estaría referido a las operaciones implicadas en la tecnología. “Sin embargo (…) cuando
Foucault habló de técnicas o de tecnologías se refirió siempre a la dimensión estratégica de
las prácticas, es decir, al modo en que tales prácticas operan en el interior de un entramado
de poder.” (Ibidem.) Lo estratégico tiene que ver con la disposición de ciertos medios para
alcanzar ciertos fines, así como con el cálculo costo-beneficio respecto de las operaciones
de poder. En ese sentido, es posible pensar que la tecnología es estratégica en términos de
las articulaciones que compone para su operación, mientras que la técnica lo sería en
relación con la dimensión que en esa articulación se asocia a unos saberes determinados
que optimizan las posibilidades de producción y re-actualización interna. La tecnología
tendría que ver con las configuraciones estratégicas, que no son sino los impactos que los
usos tienen sobre la racionalidad. Se trataría del aparato de retroalimentación del
dispositivo mismo (los efectos que se transforman en fines vía usos). Es inevitable volver, a
propósito de ésto mismo, a Agamben: su concepción del dispositivo como aparato
estratégico se relaciona definitivamente con lo que Foucault denomina ‘configuraciones
estratégicas’. En Agamben se hace énfasis en la no arbitrariedad del dispositivo, y en
Foucault la dimensión estratégica tiene que ver con la capacidad o el efecto de
retroalimentación y de incorporación de los usos en el aparato mismo, con la capacidad de
‘actualización’ del dispositivo. La estrategia en el modelo foucaultiano tiene una relación
con el ‘programa’, que es lo que Agamben está diciendo: la operación del dispositivo es
mentada, se orienta a unos fines específicos, y al hacerlo desarrolla la capacidad de
incorporar los efectos de su operatoria a ella misma.
Un último elemento del dispositivo: el de mecanismo. Entendámoslo como la entidad
o las entidades que operativizan la lógica que implica el programa, es decir la vía concreta
para llevar adelante la finalidad. Se podría decir que las prácticas que llevan el programa a
sus efectos son efectuadas en o a través de mecanismos concretos (la cárcel, por ejemplo).
Su función es volver asible esa primera filosofía de poder de la racionalidad del dispositivo;
y lo hace particularizándola, generando líneas de poder/fuerza específicas que trazarán los
procesos de subjetivación propios del dispositivo en cuestión. Los mecanismos, como las
prácticas, pueden o no ser discursivos e institucionales, y serían una suerte de agentes de
las estrategias del dispositivo. Finalmente, se puede sostener que los procesos de
subjetivación derivan del accionar de los mecanismos: “El término dispositivo nombra
aquello en lo que y por lo que se realiza una pura actividad de gobierno sin el medio fundado
en el ser. Es por esto que los dispositivos deben siempre implicar un proceso de
subjetivación, deben producir su sujeto.” (Agamben, 2007: 256)
DISPOSITIVOS PARA LAS SC
Dicho lo enterior, se sostiene que lo que Foucault llama ‘dispositivo de seguridad’
(2006) no sea en efecto un ‘dispositivo’.4 Lo que tenemos son efectos de un dispositivo:
efecto-sociedad disciplinaria, efecto-sociedad de seguridad, efecto-SC. Es posible añadir que
estos tres efectos emergen de manera escalonada (no secuencial) en el siguiente orden:
disciplina, seguridad, control. El efecto-disciplina está claramente desarrollado en Foucault
(2001 y 2003). El efecto-seguridad fue el último intento foucaultiano por esquematizar lo
post-disciplinario, que queda esbozado en los tres cursos ya mencionados (2010a, 2006 y
2008). Y el efecto-control será ubicado, en los términos en los que he ha conceptualizado el
‘dispositivo’, así:
1. Dispositivo del biopoder: incluye la anatomopolítica del cuerpo y biopolítica de la
población, y por lo tanto el efecto-disciplina y el efecto-seguridad. En el momento de la
Ver Foucault 2009 y 2010b.
Cosa que puede decirse también del ‘dispositivo’ disciplinario (Foucault, 2001) o del ‘dispositivo’
de control (Deleuze, 1996).
3
4
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anatomopolítica, la medicina y la sexualidad, junto con el cristianismo, concentrarían el
modo de funcionamiento: la extracción de saber disciplinado se pone en función de la
normalización del individuo por vía corporal. El desarrollo de disciplinas acumula saberes
específicos que después de cierto nivel permiten al dispositivo un primer momento de
‘centrifugación’ del saber, de vaciamiento de la disciplina fuera de la institucionalidad (así
operaa la noción de panoptismo como diagrama) para constituir una nueva operación: la
biopolítica de las poblaciones; y una nueva institucionalidad: una forma primitiva de la
forma Estado. Dispositivo del biopoder como movimiento ensamblado de ‘centripetacióncentrifugación-centripetación’ del saber en función del poder.5
2. Dispositivo de la gubernamentalidad: da cuenta de los procesos de
gubernamentalización del Estado: estatalización de las tecnologías de gobierno del
individuo y de la población; se puede leer el continuum ‘razón de estado’ – ‘liberalismo’ –
neoliberalismo’. Una centripetación intensiva consolida la forma Estado como centro de
estas lógicas de poder. El continuum al que me refiero comprende la emergencia,
consolidación y complejización de las tecnologías de poder liberal y neoliberal, así como sus
inflexiones ordoliberales y norteamericanas (Foucault, 2006 y 2008). El ‘empresario de sí’
complejiza la noción de ‘seguridad’ del dispositivo del biopoder, llevándola hacia una de
‘gestión del riesgo’, y condensa los procesos de subjetivación.6
3. Dispositivo de modulación:7 da cuenta de la centrifugación de los procesos internos
de la gubernamentalidad, y llegaría hasta lo que se conocerá como la teoría del capital
humano, el auto-empresario de sí y el desarrollo de las técnicas neoliberales que se
relacionan directamente con los procesos de relevamiento de gobierno en los que el Estado
cede/pierde terreno; se da el efecto-control (SC). El punto más elevado del proceso de
complejización del neoliberalismo como tecnología de poder, significa un nuevo momento
de centrifugación del poder, ya que el Estado estalla hacia su afuera, gestionando como
administrador central, pero desde la lógica del mercado, la vida cotidiana en sus más ínfimas
dimensiones.8 Esta lectura y análisis de las SC no sólo dialoga sino que reconoce en las
lecturas existentes9 importantes antecedentes de la misma. Es decir, no intenta superar esas
perspectivas tanto como ‘rendirles un homenaje’ a partir de propiciar un encuentro crítico
entre ellas.
En las diferentes fuentes es clara una cierta ‘incomodidad’ a la hora de abordar el
dispositivo de modulación y/o las SC. Si se quisiera dar cuenta de estas categorías, lo
primero a adelantar sería una descripción de los elementos del ‘dispositivo’ en función de
su particularidad concreta. Sin embargo, lo que parece al intentarlo es que este dispositivo
de modulación no permite ser pensado en esos mismos términos por diferentes razones.
Hasta este momento, pretendiendo trazar una genealogía, queriendo reconocer un filum
técnico-político de/en los dispositivos, es posible identificar una cierta complejización de la
racionalidad que, sin embargo, más o menos avanza o se retroalimenta en un mismo
sentido: a partir de esta idea de cómo incorporar, o de qué hacer con las tecnologías de
gobierno de los hombres y de las poblaciones. Pero en el dispositivo de modulación
parecemos asistir a una suerte de eclosión de esas tecnologías, de la racionalidad misma
que las venía moviendo. El hecho de que sea Deleuze y no Foucault el que hable del efecto
más significativo de este dispositivo, las SC, hace que el armazón filosófico-político sobre el
Primer momento de centripetación: concentración del proceso de producción de saber y dirección
de poder en el interior de la institución de encierro; momento central de centrifugación: operación
del diagrama panóptico y configuración del afuera: ciudades; momento final de centripetación:
consolidación y captura de esta lógica en la biopolítica de las poblaciones alrededor de la noción de
‘seguridad’ por parte del ‘Estado’.
6 Ver especialmente: Castro-Gómez, 2010.
7 Ver: Chirolla, 2010.
8 Considero innecesario extenderme sobre este punto, ya que este trabajo, en su totalidad, estaría
dando cuenta precisamente de el modo de funcionamiento de este dispositivo, así como de las
relaciones que establece con los otros dos en puntos específicos y generales.
9 Ver, sobre todo Hardt y Negri, 2006; Lazzarato, 2006; y Deleuze, 1996.
5
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que se arma el dispositivo mismo esté compuesto de manera radicalmente diferente. Pero
haciendo abstracción de este factor, es posible pensar en que en este dispositivo el proyecto
de gubernamentalidad encuentra su fin: no su punto más alto, ni su desaparición, sino su
finalidad. El aparato estatal, y esto es lo que empieza a bosquejarse en el neoliberalismo,
ante lo que implica absorber (centripetar) las tecnologías de gobierno que se venían
desarrollando anteriormente, termina por decidir centrifugar aún más las mismas, para
hacer él mismo parte del medio que configura. Y este efecto va a implicar una recomposición
radical del panorama de poder; por eso Bifo (2007) dirá que las SC constituyen una
trasformación sustancialmente cognitiva y afectiva, una mutación de los modos de pensar y
sentir y actuar, lo que a su vez va a producir la necesidad de generar una grilla de
inteligibilidad nueva, radicalmente diferente si lo que se pretende es poder dar cuenta del
dispositivo en su complejidad.
Dar cuenta del dispositivo de modulación resulta imposible sin recorrer los demás
niveles del mismo: al dispositivo se pliega una racionalidad que orientará la relación entre
los elementos que lo componen. Y esa función es, al mismo tiempo, su racionalidad. Ahora
bien, esa racionalidad, que puede o no estar traducida explícitamente en lo que Foucault
llama programa, sirve de bastión sobre el que se anclan técnicas y tecnologías (relacionadas,
operativamente, en las ‘dimensiones’ deleuzianas), entre las que están las de gobierno. En
las SC, el dispositivo de modulación ha hecho del mercado un mecanismo que funciona en
un doble movimiento. Por un lado, se cristaliza liquidándose, haciéndose líquido, fugaz, sutil
y efímero. Pero por otro, se cristaliza en un sentido amplio; es decir, ya no sólo se trata de
la racionalidad económica del liberalismo y del neoliberalismo respecto del consumo
mercantil, sino que hace operar la lógica del mercado como modelo para toda la
cotidianidad: porque lo importante en el dispositivo de modulación es el flujo; el sujeto es
producido como mercancía de/para sí mismo, pero a la vez se le concibe y se le orienta como
materia prima del proceso de producción de sí mismo. Al ‘final’ del proceso, los mecanismos
hacen funcionar el dispositivo al generar líneas de fuerza/poder estratégicas y concretas
que trazan los procesos de subjetivación del dispositivo: en las SC, configuración de
subjetividad libremente endeudada, como dicen Deleuze (1996) y Lazzarato (2013, 2015).
LA NOCIÓN DE ‘VECTOR’ COMO MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS
Se ha presentado una lectura de la noción de dispositivo en términos meramente
conceptuales, que devino mapa de los dispositivos que irán emergiendo ‘históricamente’ si
se sigue la propuesta foucaultiana y post-foucaultiana de estas redes de poder. El esfuerzo
que hace Foucault consiste en dar cuenta de los flujos, de los acoplamientos, que hay entre
estas formas de poder que se van consolidando a modo de acontecimiento como productos
de los momentos de cruce y de diálogo entre líneas de poder y de saber particulares. De esta
forma, la pregunta que surgiría sería precisamente cómo se da ese diálogo o cómo es la
mecánica de los dispositivos. Y para encarar brevemente esta cuestión, algunos elementos:
en primer lugar, la figura de los diagramas de Venn: las formas de poder (que configuran
dispositivos) se articulan, conviven y se ensamblan estratégicamente. En teoría de
conjuntos podríamos pensar en la operación de unión pero simultáneamente de
intersección como ejemplificadora de lo que se intenta mostrar. Existen dos conjuntos
diferentes (porque lo son) que comparten elementos por una u otra razón (para la analítica
de los dispositivos, esta razón es evidentemente estratégica-técnica). En segundo lugar,
puede ser que los dispositivos sean como cocteles: los componentes de varios cocteles son
básicamente los mismos, y lo que los hace cocteles diferentes es la proporción de esos
elementos y, por tanto, la predominancia de uno o varios sobre otros; así como su modo de
distribución en el mismo, las relaciones que establecen entre ellos: agitado o batido son
operaciones que, para los conocedores, resultan fundamentales. El ‘control’, como la
‘disciplina’, es una forma de poder cristalizado en el dispositivo como efecto, que se ejerce
en relaciones específicas por medio de tecnologías diferentes. Teoría de conjuntos y ‘modelo
del coctel’ como dos primeras figuras.
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Una tercera figura puede ser incluso la idea del dispositivo como mercader que
intercambia y que se asocia estratégicamente con terrenos, temporalidades y ‘productos’
según vaya siendo más conveniente en función de su objetivo. Siguiendo la forma-mercader
se puede ver que entre dispositivos que co-existen, se realizan constantemente
intercambios estratégicos. Y esta operación estratégica del mercader es precisamente lo que
puede llamar racionalidad del dispositivo. En ese sentido, el intercambio estratégico
obedecería a una y otra racionalidad respectivamente, y consistiría, he aquí la cuarta figura,
en un pliegue de/a la racionalidad receptora del elemento particular. Es decir, será posible
observar cómo opera el dispositivo y cómo se relaciona con otros dispositivos y sus
elementos haciéndolos operar bajo nuevas racionalidades.
Una última figura: la racionalidad del dispositivo como vector. El mismo Foucault
trabajaba lo que él llama el dispositivo de soberanía, que sería previo al disciplinario.
Plantea que uno no desaparece ante la emergencia del otro, sino que se subsume en la lógica
del emergente, que a modo de vector reorganiza los elementos del momento ‘anterior’ en
función de sí mismo, es decir, en tanto racionalidad ‘nueva’. De este modo es posible
comprender e imaginar la forma en que todos coexisten, y cómo para determinar el
presente es necesario hacer esa claridad respecto del movimiento vectorial de la
emergencia de una racionalidad que deviene dispositivo; y es tal vez por eso que Foucault
se pregunta si estamos viviendo en una sociedad de la seguridad. Esa pregunta la hace en
Seguridad, Territorio, Población, y es una pregunta que felizmente deja abierta, porque para
poder responder afirmativamente es necesario decir: no es que los otros dispositivos hayan
desaparecido, sino que el vector determinante es uno en relación a los otros, y aquí
podríamos jugar también con la metáfora del coctel.10 En las SC siguen habiendo lógicas,
prácticas, mecanismos, instituciones, aparatos, de la soberanía, del poder pastoral, de la
razón de estado, pero las proporciones y la preponderancia de estos elementos en este
nuevo coctel no son las mismas que en sus ‘cocteles de origen’ sino que cambian y, por tanto,
cumplen otra función. Su operación se subsume a otra racionalidad. En ese sentido es
posible pensar el vector; pero también gráficamente, como la existencia de un elemento que
hala a los demás elementos, poniéndolos en ‘función de’ este elemento vector.11 Una
genealogía de los dispositivos se trazaría como el movimiento de los pliegues que unas
tecnologías hacen a la racionalidad de un dispositivo emergente, a la racionalidad del
dispositivo que lo ‘vectoriza’.
FRONTERAS NOMINALES Y CONSIDERACIONES TEÓRICAS FINALES
Un último esfuerzo por encarar un escollo conceptual alrededor de la tensión
nominal que las SC han generado, puede contribuir en esta empresa de reorganización
analítica. En todo caso, la pregunta latente es: ¿Qué tan apropiado es llamar ‘de control’ a
las SC? En función de lo acá expuesto, es obvio que se arriesga una respuesta que respalde
lo que la pregunta pone en duda. Alrededor de esta cuestión, presento cuatro premisas
encadenadas y escalonadas…
Primera premisa: El problema de llamar a las SC de esa forma es que se cae en la
imperiosa necesidad de hacer algo poco elegante y además confuso. Toda forma de poder
es de control. Control en el sentido más literal del término, controlar es conducir,
direccionar, así no haya director o conductor. Y en ese sentido, desde antes de la soberanía
y aun en la sociedad disciplinaria hay ‘sociedad de control’. Todas lo son, técnicamente
Foucault se preguntará, en La verdad y las formas jurídicas (1978), si la nuestra es la sociedad
disciplinaria, y su manera de proceder es más o menos similar a la que asume respecto de las
sociedades de seguridad.
11 Es curioso, sin embargo, que aunque el vector suele ser un elemento o una relación específica entre
algunos elementos particulares del dispositivo, el momento en que tal cosa se hace vector,
inmediatamente se está hablando de la racionalidad del dispositivo emergente. La vectorización de
un elemento (que ya implica un movimiento, una actividad) es el proceso de ensamblaje de la
racionalidad de un dispositivo emergente.
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hablando. En lo que se ha llamado las SC, lo que pasa es que precisamente ya no hay una
tecnología de poder que controle, sino una que regula (que modula). Mientras que el podercontrol implica un direccionamiento, una conducción, lo que sucede en las SC es que se da
un efecto de pre-programación actitudinal y comportamental, que predispone al sujeto
frente a cualquier posibilidad de acción, y es en ese nivel que opera la regulación. Por lo
anterior, ‘SC’ sería un absurdo que debería ser reemplazado por ‘sociedades de regulación’.
Sin embargo –segunda premisa–, SC es funcional porque de esa manera se reconoce
el filum conceptual que tiene en la literatura contemporánea. Lo que puede ser poco
elegante e incluso confuso es, precisamente, dar ese giro explicativo para llegar a un callejón
sin salida, a una reflexión puramente conceptual-semántica (nominal). Tercera premisa:
parecería en todo caso que la noción de regulación resulta menos infeliz que la de control;
sin embargo, si leemos cuidadosamente, Foucault usa también este término desde mucho
antes para referirse a modos de operación del poder en situaciones específicas, por ejemplo
al abordar el tema de la sexualidad (Foucault, 2003) o en el caso de las duras
reglamentaciones anti-masturbatorias que se dieron en algunas corrientes religiosas, sobre
todo para con sus servidores (1999). En ese sentido, la discusión no puede referirse al uso
de un término o una palabra que no haya sido usada antes, a modo de ‘novedad’, ni al hecho
de que se use simplemente la que emerja más tardíamente en el pensamiento foucaultiano.
Queda la sensación de que la respuesta a la crítica de no usar ‘control’ sino ‘regulación’
porque Foucault ya habla de control vacía conceptualmente ambas palabras. Habría que
responder, en primer lugar, que la palabra ‘regulación’ también es usada por Foucault y por
tanto sufriría el mismo efecto de vaciamiento conceptual al traspasarla como nominalidad
de las SC.
Cuarta y última premisa: la pregunta que está sobre la mesa es ¿desde dónde se
argumentan las SC nominadas así? Hay que recordar que Deleuze va a tomar esta asepción
de Burroughs, lo que nos remitiría directamente a la (inexistente) conceptualización que
este autor hace de la misma; pero además, que el texto de Deleuze (1996) es demasiado
corto para soportar todo ese peso;12 y aunque el concepto está también en Lazzarato (2006),
en Bifo (2007) y otros (Hardt y Negri, 2006; Virilio, 1997, 1998 y 1999), la clave es recordar
que en Deleuze la importancia no la tiene la palabra sino el concepto; él hubiera podido
llamar a las SC de cualquier otra forma, pero hubiera sido igual; Deleuze es un filósofo
técnico, cuidadoso con los procesos de conceptualización; y por eso el debate no sería en
torno al término, sino al concepto, operación que implica que la palabra ‘control’ deje
entonces de ser un simple término, para ser un nuevo ‘concepto’. Es un concepto llenado
con conceptos como ‘dividuo’, ‘modulación’, ‘contraseña’, etc.: en conclusión, llamar la
atención sobre la infelicidad de la palabra y enseguida hacer un llamado a entender el
concepto.
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RESUMO: Pensando nas maneiras como a infância é produzida na contemporaneidade,
desenvolvemos este estudo, ainda em andamento, com a finalidade de pensar nesta
produção a partir e dentro das relações de consumo deste tempo, através de uma ótica de
ressignificação de vivências e potencialidade da criança, norteadas pelo pensamento de
Michel Foucault. Adotamos como campo analítico o cinema, onde três obras serão
trabalhadas através da análise do discurso foucaultiana, sendo elas: Pequena Miss Sunshine
(2006), de Jonathan Dayton e Valerie Faris, O Balão Branco (1995) de Jafar Panahi e
Ninguém Pode Saber (2004), de Hirokazu Koreeda. Com a análise de determinadas cenaschaves selecionadas da tríade de filmes pretende-se elaborar uma discussão a respeito das
produções de infância na sociedade de consumo em contextos diferenciados, a fim de
problematizar os efeitos da cultura de consumo nos processos de produção de subjetividade
infantil contemporânea.
PALAVRAS-CHAVE: Produção de infância; Cinema; Consumo; Biopolítica.
ABSTRACT: Thinking about the ways of how childhood is made in contemporaneity, we
develop this paper, still in progress, in order to think about this production from and within
the relations of consumption of this time, by a looking to the ressignification of experiences
and child’s potentiality, guided by Michel Foucault’s thought. We adopted the cinema as our
analysis’s field, where three movies will be analyzed by the foucauldian discourse analysis,
as follows: Little Miss Sunshine (2006) by Jonathan Dayton and Valerie Faris, The White
Balloon (1995) by Jafar Panahi and Nobody Knows (2004) by Hirokazu Koreeda. Analyzing
some key-scenes in these films, we intend to discuss about productions of childhood in
consumer’s society in different contexts, to problematize the effects of consumer’s culture
on the processes of subjectivity’s production in contemporaneity’s childhood.
INTRODUÇÃO
Este é um estudo que se encontra em andamento há um ano, com prazo final de dois
anos, e está sendo desenvolvido a partir de um projeto de pesquisa para trabalho de
conclusão de curso em Psicologia. Nele pretendemos analisar algumas cenas-chave
escolhidas em três filmes já selecionados visando problematizar como a infância vem se
produzindo em meio a exercícios de governo assentados por lógicas neoliberais e de
consumo que engendram um modo de ser criança na contemporaneidade.
Partimos do pressuposto de que as narrativas fílmicas se configuram enquanto um
campo de práticas-discursivas, o que nos leva a dialogar com Foucault (1996) quando
argumenta que a noção de prática diz respeito “a certos domínios do saber, certos tipos de
sujeito do conhecimento, certas ordens de verdade a partir de condições políticas que são o
solo em que se formam o sujeito, os domínios do saber e as relações com a verdade”.
(FOUCAULT, 1996, p. 27). Tal perspectiva nos leva a pensar o cinema não como um produto
que se encerra em unidades lingüísticas e imagéticas, mas sim como um dos tantos vetores
que incidem e produzem o movimento da vida.
Graduanda do curso de Psicologia da Universidade Estadual do Centro Oeste, Campus Irati –
Paraná.
2 Doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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Pequena Miss Sunshine (2006), um filme estadunidense, relata a história de Olive,
uma menina cujo grande sonho é se tornar miss. Vive com sua família em um contexto onde
“beleza” é necessariamente um sinônimo de magreza, de rosto perfeito, de comportamento
delicado, etc. Subjetivada pelas imagens da mídia que retratam essa adequação do corpo da
mulher a uma demanda de consumo, Olive admira imagens de moças esbeltas nos concursos
da TV, e almeja ser como elas, ter o que elas têm. Assim, a família toda embarca em uma
viagem para levar Olive ao concurso da Pequena Miss Sunshine, que lhe renderia um título
estadual, caso vencesse. Quando se depara com suas rivais, Olive percebe que não é igual a
nenhuma daquelas pequenas moças: não é magra, não tem nada de especial em seu cabelo,
nem em seu rosto: é simplesmente uma menina comum. Por não ser padronizada da mesma
maneira que as outras competidoras, Olive produz maneiras de burlar esse padrão, algo que
se transmite em sua própria apresentação individual no Concurso Miss Sunshine. Assim, o
motivo de escolha deste filme é porque Olive diz de uma resistência, de uma maneira de ser
criança-potência, diante da ditadura da beleza, da moda, de um modo de ser criança e
menina, consumida por milhares de crianças, cada vez mais e em idades cada vez mais
tenras.
O filme japonês Ninguém Pode Saber (2004) conta a história de quatro irmãos, que
abandonados pela mãe, devem tratar de cuidar de si mesmos sozinhos. O irmão mais velho
Akira, é precocemente iniciado no meio dos adultos por ter que cuidar das crianças mais
novas, tendo responsabilidades com a casa e com as despesas da mesma, para as quais a
mãe lhe manda dinheiro por um tempo. Akira tem 12 anos, e chega um momento que ser o
homem da casa torna-se um fardo para ele, que não vai à escola e, portanto, não tem amigos.
Seu meio de fugir à responsabilidade surge quando ele conhece alguns meninos, e sua
condição para fazer parte deste coletivo parece ser a de consumir como o coletivo consome.
Assim, ele utiliza o dinheiro das contas de casa para comprar um videogame, para comprar
comida rápida, para comprar brinquedos. É assim que se insere no mundo do consumo de
mercadorias infantis, a única maneira que encontrou de fazer parte de uma infância onde é
preciso conhecer eletroeletrônicos, onde é preciso conhecer o último herói dos quadrinhos.
No entanto, é um filme que apresenta também, essas pequenas resistências de crianças, cuja
infância é desrealizada: desenhos na conta atrasada de gás, plantas cultivadas por eles em
potes de macarrão instantâneo, desenhos espalhados pelas paredes da casa. Crianças
encontrando maneiras de consumir a vida onde não há mais dinheiro.
O filme O Balão Branco (1995) retrata a história de Razieh, uma menina cujo grande
desejo é comprar um peixinho dourado. Ela insiste que a mãe lhe dê dinheiro, e esta lhe
oferece o último trocado da família. Razieh vai à procura de seu objeto de desejo, de
consumo, mas no meio do caminho acaba perdendo o dinheiro. Sendo assim, vai cruzando
as ruas, à procura de alguém que lhe ajude a recuperar o trocado. Razieh sabe que será feliz
se tiver o peixe; mas sabe que para consegui-lo precisa de dinheiro. Este filme é um bom
exemplo de como uma criança produz uma maneira de viver guiada por algo que precisa
alcançar no fim, guiada por um objeto de consumo, pelo qual é preciso dar algo em troca. É
um exemplo de como se constrói a infância, mediante um consumo da vida através do
capital.
Para sustentarmos a análise das cenas fílmicas que serão escolhidas no decorrer da
pesquisa tomamos o conceito de biopolítica, também elaborado por Michel Foucault (2005),
o que nos possibilita problematizar uma determinada racionalidade política que aposta em
estratégias de regulação e normatização da população-infância.
Essa maquinaria conceitual que estabelece elos capilares entre saberes, poderes e
as tecnologias de governo da vida, nos coloca diante de uma posição interessante na
pesquisa: Já não podemos falar de infância, consumo, modos de governar e cinema como
elementos já dados, ou mesmo como conceitos justapostos e associados de qualquer
maneira. O que Foucault nos aponta são vetores em relação, e que a um só tempo, diferem
e ressoam um no outro, agenciando-se mutuamente em um processo de produção dos
modos de ser criança no presente.
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CONTEXTO DE CONSUMO
O contexto contemporâneo onde nascem e se desenvolvem as novas gerações é
chamado por alguns teóricos (BAUMAN, 2001; LIPOVETSKY, 2007) de sociedade do
consumo. Ele resulta da ascensão do capitalismo na modernidade, fato que apenas se eleva
na pós-modernidade, esta época de “[...] compulsiva e obsessiva, contínua, irrefreável e
sempre incompleta modernização”. (BAUMAN, 2001, p. 36). É uma sociedade imersa nas
relações de consumo, onde “tudo passa a ser personalizado e as lojas passam a ser
especializadas não apenas em objetos, mas especializadas nas pessoas, em suas emoções. É
uma das vias de apropriação do mundo, inclusive do corpo e da própria subjetividade.”
(BALESTRIN; STREY; ARGEMÍ, 2008, p. 126). Logo, a produção da infância não se distancia
desta realidade, sendo vivenciada, então, no interior da sociedade de consumo.
Torna-se importante frisar que a noção de infância e as relações de produção
capitalista ganham força e expressão com a emergência do Estado Moderno. Segundo
Barros e Josephson (2005), a emergência do Estado moderno toma contornos na
confluência de forças que investiam na anulação de diferenças entre os indivíduos, bem
como na afirmação de que todos deveriam ser vistos como iguais e com as mesmas
possibilidades de ascensão social. Diante desta maquinaria, os sujeitos exigiam igualdade
frente ao Estado, sem que a expressão de seus direitos individuais sofresse qualquer tipo de
embate. A ideia da liberdade individual tornava-se, então, a condição essencial para o
funcionamento do capitalismo liberal.
A lógica capitalista, de acordo com os autores, investe largamente na fabricação de
modos de subjetividade que possam sustentar e expandir a produção capital. A noção de
uma liberdade individual se constitui como o eixo orientador da experiência humana
criando condições de possibilidade para um modo-padrão de experimentar as relações com
o mundo. Esse modo de existência é solo para o investimento de práticas disciplinares e
normativas engendradas em todo tecido social.
Nesse contexto, de acordo com Coimbra (2009), as ciências sociais e humanas
surgem em meados no século XIX na Europa, quando do fortalecimento do capitalismo
industrial e, consequentemente, da emergência da sociedade disciplinar. O controle
referente à distribuição das populações em grande escala e a produção de indivíduos
saudáveis, disciplinados e produtivos tornam-se fundamentais para a manutenção do
capitalismo industrial. Tal demanda é condição de possibilidade para a emergência de novas
práticas institucionais e de governo que confluem tanto as tecnologias de poder disciplinar
direcionadas a uma anátomo-política do corpo individualizado, quanto às de uma
biopolítica para o controle da população.
As práticas de governo definidas por Foucault (2005) de biopoder e biopolítica
dizem respeito a uma racionalidade política que aposta em estratégias de regulação e
comparação indivíduo-população, incidindo na vida cotidiana de maneira incisiva,
classificando, fixando identidades e ditando verdades aos indivíduos que, necessariamente
precisam nelas se reconhecer e se situar diante do outro. Dessa forma, segundo Veiga Neto
(2007), o indivíduo se reconhece na sua individualidade, mas somente dentro de regras
normativas.
Essa maneira de governar a vida baseada na economia da família passa por
modificações com o surgimento do mercantilismo e com a emergência da população, vista
agora como sujeito de necessidades, como objeto do governo, que não pretende
simplesmente governar, mas “melhorar a sorte da população, aumentar sua riqueza, sua
duração de vida, sua saúde, etc.” (FOUCAULT, 1984, p. 170) e para fazer isso, usa de
campanhas para agir de maneira direta e indireta sobre a população, o que permite
aumentar, sem que as pessoas percebam, a taxa de natalidade, por exemplo.
Scherer (2009) argumenta que no diagrama de saberes e poderes que configuram a
modernidade surge o que o autor chama de sistema de infância que dita os deveres e
condutas ao adulto em relação aos infantes que passam a ocupar um lugar célebre no campo
social.
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A relação adulto-criança, segundo o autor, constitui-se seguindo dois vetores que se
interpõem. Por um lado, a criança se torna matéria maleável frente a intervenções de cunho
racionalizante, pedagógicas e normativas; por outro, a criança torna-se diante ao adulto, o
outro promissor, a reserva, o potencial humano. No plano da virtualidade, a criança pode
atingir tudo aquilo que o adulto, mesmo sendo superior, deixou de atingir. A partir daí
ciência e pedagogia se atrelam e a educação torna-se palavra de ordem, incidindo das mais
variadas formas no corpo-população infância em prol do melhoramento da espécie e do
progresso da civilização.
E se estamos falando de estratégias de governo destinadas ao ordenamento e
regulação de uma população-infância, não podemos deixar de lado algo que particularmente
nos convoca: a infância tem ocupado lugar privilegiado nas mais diversas práticas científicas
e de produção de saber, recaindo, muitas vezes, em tramas normativas e homogeneizantes.
Aqui podemos destacar a noção hegemônica da infância que se constitui na linearidade
cronológica das fases do desenvolvimento infantil, as quais se apoiam em previsibilidades,
instrumentalizando nexos causais. Movimento totalizante que conforma a ideia da “criança
lenta”, a “criança violenta”, a criança-problema, a criança de sucesso, a criança como sujeito
de desvio, a “criança como potencial humano e futuro da nação.”
Pode-se dizer que estas noções de infância produzem e são produzidas em uma rede
discursiva que envolve e faz elos não somente entre os campos de saber da psicologia e da
pedagogia, mas também em meio a práticas orientadas pelas relações de mercado, criando
condições de possibilidade para que a criança seja considerada como sujeito de consumo.
Assim, entende-se que em um modelo de sociedade capitalista, onde o consumo é
super estimulado, a criança tem sua infância reconfigurada, tornando-se um alvo de
mercado (MOURA, VIANA, LOYOLA, 2013), e, consequentemente, pequeno consumidor.
Diante do fato de que a vida se adapta ao consumo, afirma-se a presença de uma
bioeconomia, economia da vida, no sentido de direcioná-la, adequá-la a uma demanda
mercadológica, demanda de consumo. Em Microfísica do Poder (1984), Foucault define
economia como uma maneira de gerir corretamente os indivíduos, os bens, as riquezas no
interior da família, definição esta, mais propriamente corrente no século XVI, já que a
questão principal a partir do século XVIII foi a de adaptar esse modelo de economia ao
Estado, que se atualizaria no sentido de “dispor as coisas, isto é, utilizar mais táticas do que
leis, ou utilizar ao máximo as leis como táticas. Fazer, por vários meios, com que
determinados fins possam ser atingidos.” (FOUCAULT, 1984, p. 167).
Pode-se dizer que na contemporaneidade a forte incidência das práticas de consumo
opera conforme o modelo da governamentalidade neoliberal, perpassando as mais variadas
faces da vida, bem como produzindo efeitos diretos no governo dos corpos e da vida
biológica da população infantil. Nesta perspectiva o consumo não se resume a obtenção,
acúmulo e descarte de bens materiais, mas sim como um modo de olhar, sentir, desejar, se
posicionar no mundo.
No diálogo com Foucault, Veiga Neto (2000) nos convoca a pensar em uma forma de
governamento neoliberal que tem bases na produção de sujeitos que saibam jogar o jogo do
livre mercado, que tenham a fluidez suficiente para acompanhar as modificações desse
mercado e das relações. Não há mais um governo da sociedade, afirma o autor, mas um
governo dos indivíduos, os quais se dotam de uma capacidade de escolha infindável. Tal
capacidade pressupõe que os sujeitos saibam fazer combinações de múltiplos critérios de
escolha, ter acesso a mais possibilidades, tornando a capacidade de competir um elemento
de grande importância, já que, à medida que o Estado assume a forma de empresa, as
características dessa forma espalham-se por toda a parte.
Estamos diante de um modo de ser criança que ao se reconhecer na experiência de
um sujeito de consumo possui uma pluralidade de escolhas, um variado número de
alternativas que são planificadas por um regime de verdades que é em si regulador e que
institui formas de viver que acabam se sedimentando em padrões culturais
homogeneizadores.
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A INFÂNCIA E OS MODOS DE CONSUMO NO CONTEMPORÂNEO
Chegamos à contemporaneidade com uma infância que se constituiu nas sociedades
capitalistas pós-modernas do século XX enquanto segmento de mercado. Diante dessas
transformações contextuais podemos citar que Foucault identifica, datada do século XVIII,
uma “nova espécie” de homem, a do homo oeconomicus, definindo-a como aquela
[...] que aceita a realidade ou que responde sistematicamente às
modificações nas variáveis do meio, esse homo oeconomicus aparece
justamente como o que é manejável, o que vai responder
sistematicamente a modificações sistemáticas que serão introduzidas
artificialmente no meio. O homo oeconomicus é aquele que é
eminentemente governável. (FOUCAULT, 2008, p. 369)
Assim também a criança se constitui, visto que é um público de interesse das
empresas, porque já consome ativamente devido à sua infância ser fruto de transformações
na economia, na sociedade, na política e nas ideologias que se deram com a globalização do
século XX (MOURA, VIANA, LOYOLA, 2013). Nesse sentido, assim como a biotecnologia
reclama seus direitos com relação à vida e aos recursos naturais, também as relações de
consumo da sociedade contemporânea – consumismo, liquidez, aceleração do ritmo de vida,
o tipo de educação – querem para si um homem que possa ser por elas governado. Da
mesma forma que as grandes empresas de biotecnologia empresarializada se apropriam
economicamente de organismos biológicos (GARCIA, 2006), também as relações de
consumo tomam conta do corpo da criança, sendo então, um dos biopoderes presente no
meio em que ela vive, e ao qual ela reage das mais diversas maneiras, ou seja, em meio ao
consumo produz sua infância, que é também produzida nessas relações.
Pesquisas recentes3 indicam que as relações produzidas na contemporaneidade,
bem como a influência do consumo no cotidiano das crianças, constituem a produção
subjetiva desses sujeitos. Em grande parte dessas pesquisas a influência midiática4 recebe
papel de destaque. No entanto, algumas pesquisas, ainda em menor quantidade, apontam
para a potencialidade da criança de ultrapassar a mera dominação (BORBA, 2005;
FERREIRA, 2007; MARCELLO, 2008).
Existe uma tendência em parte das pesquisas de enfatizar mais abertamente que a
sociedade de consumo é algo prejudicial5 à constituição subjetiva das crianças, onde o
consumismo extremo é retratado como mantenedor de práticas que fazem as crianças se
distanciarem de “ser criança”, do “brincar”, o que implica em um conceito de criança já prédefinido: o da criança inocente, fruto da Modernidade, que lhe imputou o status de
desamparo, de carência de tutela adulta (ESPERANÇA, 2014), o que para Foucault implica
em uma verdade concretizada através de um discurso sobre um modo de ser criança, pois
o discurso é carregado de poder, e neste sentido “[...] não é simplesmente aquilo que traduz

Borba (2005); Campos & Jobim e Souza (2003); Furlan (2003); Momo (2007); De Jesus & Morais
(2010); Moura, Viana & Loyola (2013); Da Silva (2009); Guedes, Porto & Acácio (2009); Fernandes
(2003); Moura (s/ ano); Santos (2014); Lima (s/ ano); Benetti (s/ ano); Dias &Signates (2010);
Silva (2009); Adegas (2009); Momo (s/ ano); Esperança & Dias (2008); Ferreira (2007); Koslowski
(2009); Huning&Guareschi (2006); Christofoli (2012); Gonçalves (2005); Momo & Costa (2010);
Braga, Pfitscher& Ferreira (2013); Andrade & Costa (2010); Borges (2007); Oliveira &Gasparin
(2011); Santana et. al. (2012); Arruda (2011)
4 Dias &Signates (2010); Silva (2009); Adegas (2009); Momo (s/ ano); Esperança & Dias (2008);
Ferreira (2007); Koslowski (2009)
5 Guedes, Porto & Acácio (2009); Campos & Jobim e Souza (2010); De Jesus & Morais (2010); Momo
(2007); Braga, Pfitscher& Ferreira (2013); Santos (2014); Andrade & Costa (2010); Borges (2007);
Oliveira &Gasparin (2011); Santana et. al. (2012); Arruda (2011); Koslowski (2009); Moura, Viana
& Loyola (2013)
3
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as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual
nos queremos apoderar.” (FOUCAULT, 2013, p. 10)
Essa verdade derivada da Modernidade a respeito do lugar da infância na sociedade
encontra-se atualmente em crise, como nos mostra Esperança (2014):
[os] modos de ser criança que se produzem no cenário contemporâneo
delineiam-se no contexto de formas de sociabilidade e de produção
cultural específicas, as quais se distanciam, em muitos aspectos, das
práticas e dos sentidos que moldaram a infância em sua face moderna. A
dinâmica sociocultural contemporânea desestabiliza os significados
tradicionais de infância, enfim, produz ‘outras’ infâncias, que
continuamente escapam ao controle dos adultos e de sua compreensão.
(p. 29)
Nesse sentido, existem poucos trabalhos referentes à produção de infância na
contemporaneidade sem que se atribua a ela um juízo de valor, no sentido de dizer sempre
se algo é bom ou mau para a infância; existem ainda poucos trabalhos apontando para novos
modos de existência diante de uma cultura de consumo homogeneizadora.
É de comum acordo afirmar que o capitalismo trouxe ao mundo um contexto no qual
o homem distancia-se de si mesmo e isso produz “uma manifestação típica das grandes
sociedades capitalistas da atualidade: o predomínio do ter sobre o ser.” (MOURA, VIANA,
LOYOLA, 2013, p. 479). Porém o consumir se tornou parte integrante de nossa vida.
Entendemos a criança enquanto classe consumidora, pois esta é a condição da
sociedade contemporânea, mas também podemos pensar no termo “consumo” para além
do significado capitalista do termo: o consumir a vida, o espaço, o tempo onde a infância se
produz; e entendendo que a infância tem múltiplas faces, consumindo o mundo ao seu redor
de várias maneiras, em vários sentidos. Afinal, nos mesmos espaços em que regimes de
assujeitamento e controle do capitalismo agem sobre a subjetividade, podem surgir as
resistências e possibilidades de criação (BALESTRIN; STREY; ARGEMÍ, 2008).
Partindo então, da ótica da produção e ressignificação de infâncias e vivências,
impulsionamo-nos a percorrer narrativas fílmicas que nos indicam importantes reflexões
que envolvem o modo como as crianças se constituem e se reconhecem diante das relações
de consumo contemporâneas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA COLETA DOS DADOS FÍLMICOS
Diante da problemática da infância no contexto apresentado, adotamos o cinema
como principal fio condutor de nosso trabalho, entendendo sua utilidade nesta pesquisa por
compreendê-lo como um tipo de arte contemporânea que pode servir como metáfora às
reflexões sobre a realidade, fornecendo dados importantes a respeito de como tem se dado
a produção da infância. Segundo Loponte (2008, p. 112) “[...] o modo com o qual a arte diz
as coisas sobre a vida e o mundo tem a ver com o modo com o qual as crianças dizem, com
que interpretam esse mesmo mundo.”
Kramer nos descreve perfeitamente a utilidade do olhar que toma como ponto de
partida o cinema:
Observando as crianças nas histórias que os filmes contam, nas cenas
filmadas, nas imagens e nos gestos em movimento, descortinam-se as
orientações políticas e ideológicas dos contextos em que estão
inseridas, sua situação social, a pluralidade cultural, a diferença de idade
e tamanho, as religiões e visões de mundo, as interações entre meninos e
meninas [...] (KRAMER, 2006, p. 7, grifo nosso)
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Considerando essa pluralidade de elementos que os filmes podem enunciar,
entendemos, assim como França (2005) que Foucault encontra-se próximo do cinema
contemporâneo na medida em que se interessa pelo hiato, pelo espaço que existe entre a
imagem e o discurso em seu aspecto estético-político. Esse hiato, precisamente é a
“resistência às imagens já constituídas, preconcebidas, programadas; esse hiato é o modo
de escapar às formas de assujeitamento em busca da vida criativa, evidenciando a
importância, para nossa atualidade, do pensamento e do fazer artista.” (FRANÇA, 2005, p.
33)
O cinema pode ser, portanto, uma ferramenta que permite educar, multiplicar,
ampliar, inquietar o olhar. (TEIXEIRA, LARROSA, LOPES, 2006). Ainda o campo
cinematográfico apresenta-se fértil para a pesquisa, no sentido de que, sendo campo de
produção de infância, filmes de diferentes contextos entre si podem ser abordados,
apresentando a possibilidade de obter um panorama a respeito das diferenças contextuais,
o que em uma pesquisa diretamente com sujeitos se mostraria mais dificultoso.
A amostra foi composta pelos seguintes filmes: Pequena Miss Sunshine (Little Miss
Sunshine, Jonathan Dayton & Valerie Faris, 2006, Estados Unidos da América), O Balão
Branco, (Badkonake Sefid, Jafar Panahi, 1995, Irã), e Ninguém Pode Saber (Dare Mo Shiranai,
Hirokazu Koreeda, 2004, Japão).
Os critérios para a seleção da amostra descrita basearam-se nas próprias perguntas
de pesquisa, direcionadas à questão das relações de consumo na infância, e da infância que
se produz em meio a essas relações contemporâneas. Consideramos também a diferença de
contextos representada em cada filme, para assim elaborarmos um contraste mediante as
diferentes infâncias produzidas.
A coleta dos dados dos filmes escolhidos será realizada a partir de um modelo geral
para análise de filmes que adaptamos de acordo com nosso referencial teórico, proposto
por Denzin (2004) apud Flick (2009), que consiste nas etapas de:
1. Assistir e considerar o filme como um todo, fazendo anotações das impressões,
questões. O autor sugere ainda coletar padrões de significado ao longo do filme, mas devido
ao referencial de análise foucaultiano que não considera o filme como portador de
significado, optamos por não inserir a procura por tal item.
2. Anotar as cenas-chave de acordo com a nossa pergunta de pesquisa.
3. Realizar “microanálises estruturadas” de cenas e sequências individuais, que
devem levar a descrições de padrões detalhados na exposição desses fragmentos.
4. Estender a busca de padrões ao filme inteiro para responder a questão de
pesquisa.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Para análise e sistematização dos dados coletados nos filmes, nos apropriamos da
perspectiva de Michel Foucault, compreendendo o filme enquanto prática discursiva,
organizado a partir da linguagem, de um discurso composto por enunciados pertencentes a
diferentes campos do saber. (REVEL, 2005).
De acordo com França (2005, p. 31), Foucault afirma que “os enunciados jamais nos
fazem ver alguma coisa, assim como as visibilidades jamais tornam algo legível. [...] o
enunciado nunca conterá o visível, assim como o visível nunca conterá o enunciado.” Desta
maneira, Foucault estabelece uma ruptura entre imagem e enunciado: não há nenhuma
correspondência entre falar e ver, o que há são “entrelaçamentos, incisões, guerras,
disjunções.” (Idem, p. 31)
Segundo Brandão (2004), a análise de uma formação discursiva para Foucault,
consiste em descrever os enunciados que a compõe, mas para isso, primeiramente é preciso
entender o que Foucault entende por “discurso”:
Foucault (1969) concebe os discursos como uma dispersão, isto é, como
sendo formados por elementos que não estão ligados por nenhum
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princípio de unidade. Cabe à análise do discurso descrever essa
dispersão, buscando o estabelecimento de regras capazes de reger a
formação dos discursos. (BRANDÃO, 2004, p. 32)
Assim, Foucault está enfatizando a importância daquilo que caracteriza como
“prática discursiva”, onde a língua está relacionada com outra coisa que não é lingüística,
mas que é um conjunto de regras anônimas e históricas, que são concebidas em um tempo
e espaço que, por sua vez, determinam uma época, uma área social, geográfica, econômica e
linguística para certo discurso. (FOUCAULT, 1987)
Fischer (2001) nos explica que para analisar um discurso através da perspectiva de
análise do discurso foucaultiana, é preciso desprender-se da noção de que o discurso é
apenas um conjunto de signos ou significantes que se referem a determinados conteúdos
que estão ocultos ali, e que o objetivo da análise desse discurso seria chegar à verdade com
relação aos conteúdos implícitos no mesmo. Afinal, para Foucault,
[...] nada há por trás das cortinas, nem sob o chão que pisamos. Há
enunciados e relações, que o próprio discurso põe em funcionamento.
Analisar o discurso seria dar conta exatamente disso: de relações
históricas, de práticas muito concretas, que estão ‘vivas’ nos discursos.
(FISCHER, 2001, p. 198-199)
Ou seja, a análise do discurso para Foucault (1987), busca observar as performances
verbais realizadas, ou seja, o “como se diz”, analisando-as ao nível de sua existência, na
tentativa de compreender o modo de existência dos discursos, o porquê de terem sido eles
a se manifestarem e não outros em seu lugar.
A perspectiva foucaultiana abre passagem para que entremos em concordância com
Costa (2012), quando nos sugere a tomar as imagens abandonando a busca incessante pela
representação das coisas do mundo (referente), ou das suas ideias gerais (significado). Isso
nos leva a afirmar que as narrativas fílmicas não se constituem nesta pesquisa como um
suporte para definirmos o que é o consumo, enredando a produção da infância em
territórios estáticos e passivos às lógicas capitais. Interessamo-nos, dessa forma a percorrer
a maneira como os modos de governo da população-infância funcionam e com o que estão
em conexão, criando um olhar analítico e problematizador em relação ao modo como as
crianças se constituem nas relações de consumo contemporâneas.
SOBRE AS REFLEXÕES POSTERIORES
Torna-se necessário ressaltar que a pesquisa em questão encontra-se ainda em
processo, mais especificamente no momento de configuração das linhas que compõem o
campo de análise. Porém a amostra composta pelos filmes: Pequena Miss Sunshine (2006),
O Balão Branco (1995), e Ninguém Pode Saber (2004,) nos permite indicar uma das pistas
analíticas que servirá como eixo condutor da discussão.
Os filmes enunciam um modo de viver contemporâneo em que a lógica do capital e
do consumo, mesmo com algumas diferenças, parece percorrer as veias que tramam o
cotidiano das crianças na atualidade. Não se trata tanto da obtenção de um bem, ou de um
objeto, mas de um diagrama de saberes e poderes que engendra a infância em uma
constante busca por sucesso, metas, felicidade, o belo corpo, a segurança diante das
inúmeras crises que a própria lógica neoliberal produz e interpela no mundo da infância. A
ordem capital parece afirmar sua potência de captura justamente na promessa da felicidade
e do sucesso, na ideia da infância como o corpo-população em que incidem todas as apostas
e estratégias para configurar um futuro melhor, um futuro ordenado pelos eixos do
consumo, do lucro, da competitividade, vedando todo e qualquer fluxo de composição
coletiva. O modo de governar neoliberal funciona criando a necessidade de manter a criança
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presa à dívida de um futuro melhor, um futuro que jamais será alcançado, pois a cada passo
percorrido pela criança, a meta se move na mesma proporção.
Todas as narrativas fílmicas apresentam este diagrama de forças atuando na
condução dos personagens diante do movimento da vida, mas há algo que as cenas também
enunciam e que se torna relevante para o nosso campo de análise: as lógicas capitais
perpassam modos de ver e sentir das crianças, mas nunca sem a intransigência de alguns
movimentos de resistência. Novamente no diálogo com Foucault (2004) falamos de
resistência como uma estratégia-limite, não restringindo a uma simples reação aos poderes
vigentes, ou às normas impostas, mas sim na composição com o movimento vivo da vida em
um exercício de auto-criação que verga as forças em jogo.
Seguindo esta linha de problematização, Foucault (2004) nos faz encontrar
personagens narrados que afirmam que mesmo havendo modos de sujeição em que o
sujeito se relaciona com certos códigos morais fundados na lei, reconhecendo-se na
obrigação de colocá-los em prática e conformando o seu comportamento em total acordo
com uma regra já dada, há também diferentes práticas “[...] pelas quais os homens não
apenas determinam para si mesmo regras de conduta, como também buscam transformarse, modificar-se em seu ser singular, e fazer de sua vida uma obra que seja portadora de
certos valores estéticos” (FOUCAULT, 2004, p.199).
A força do que estes filmes enunciam se localiza em um modo de ser criança que é
produzido em uma arena de lutas cotidianas, lutas agonísticas diante das lógicas de
consumo, tornando o movimento da vida uma afirmação de novos modos de existência que
se pautam no território da ética, da estética e da política.
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RESUMO: Este artigo é parte de uma pesquisa de mestrado que analisa as práticas
discursivas sobre avaliação em Saúde Mental. Para isto são utilizadas cenas do cotidiano de
trabalho em Saúde Mental e as formas de governamento da sociedade, na tentativa de
construção de indicadores que retratem a atenção em Saúde Mental nos serviços
substitutivos. A pesquisa surge a partir de experiências profissionais e a problematização
da necessidade de indicadores em Saúde Mental para a gestão e proposição de políticas
públicas na área. Em contraponto, verificamos a fragilidade das propostas de avaliação no
que se refere a retratar a qualidade do cuidado oferecido nos serviços de Saúde Mental.
Diante deste paradoxo, a pesquisa analisou as práticas discursivas sobre avaliação no Brasil
e no mundo, como um processo de numeramentalização, considerando o conceito de
Foucault de Governamentalidade, que constitui nas Políticas de Saúde Mental.
PALAVRAS-CHAVE: Governamentalidade, Avaliação em Saúde Mental; Biopolítica
ABSTRACT: This article is part of a master degree research that analyzes the discursive
practices of evaluation in Mental Health. For this scenes of daily work in Mental Health and
governamento of society were used in attempt to build indicators that portray Mental Health
care in substitutive services. The research arises from professional experiences and
problematization of the need for indicators on Mental Health for the management and
proposal of public policies in the area. In contrast, we see the weakness of the proposed
assessment with regard to portraying the quality of care provided in mental health services.
Given this paradox, the research analyzed the discursive practices of evaluation in Brazil
and worldwide, as a process of numeramentality that takes into consideration the concept
of Foucault's governmentality which constitutes the Mental Health Policy.
KEYWORDS: Governmentality, Evaluation of Mental Health; Biopolitics
POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL: DIVERSAS PRÁTICAS DE CUIDADO
Começo este artigo contando a história de Margarida, como uma cena de práticas de
cuidado em um serviço substitutivo em Saúde Mental3, o Serviço Residencial Terapêutico
(SRT), que são moradias protegidas para portadores de transtorno mental que tem história
de institucionalização e com dificuldades nos vínculos familiares (Brasil, 2004b):
Margarida era uma idosa considerada louca por seus familiares. Um de
seus filhos, o Pedro, também era considerado louco. Eles moravam juntos
em uma casa asilar que foi interditada por não oferecer condições mínimas
de trabalho. Margarida tinha um namorado na casa asilar, o Fabio. Ela já
Mestranda em Saúde Coletiva na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Professora
do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
2 Doutora em Educação, Professora Adjunta da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (Eenf/UFRGS).
3 Entende-se por serviços substitutivos são os espaços de atenção em saúde que preconizam a
substituição do modelo manicomial, estes serviços devem oferecer uma atenção int egral,
humanizada, que fortaleça a cidadania do usuário de Saúde Mental e evite a internação psiquiátrica
(Guimarães et al, 2001).
1
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havia passado dos 70 anos, Fábio dos 40 anos. Quando Margarida foi morar
com seu filho e namorado no SRT, após a interdição da casa asilar onde
moravam juntos, a vida passa a ser diferente, pessoas começam a
perguntar do que ela gosta, a deixam escolher sua roupa, ou melhor, agora
ela pode comprar roupas novas … inclusive pode sair para almoçar em um
restaurante! Dona Margarida adorava ir a restaurantes!
O tempo foi passando, Margarida sempre doce e alegre, sua idade lhe
trouxe alguns problemas de saúde, estava com dificuldade de respirar e
começa a revezar entre a sua casa (o SRT) e as internações no hospital.
Mais de um ano de SRT e, neste verão, os moradores decidiram que
passariam um final de semana na praia, Margarida confessa que não
conhecia o mar e que este era um dos seus sonhos. O grande dia chega,
vamos para a praia e Margarida, mesmo com a saúde fragilizada, é
liberada pelo seu médico pneumologista para nos acompanhar. Chegamos
no meio da tarde e optamos organizar os quartos e ir para a praia no outro
dia. À noite, Margarida passa mal e é acompanhada até o hospital, mas pela
manhã é liberada, e com o táxi que a buscou no hospital, vai até a beira da
praia. Foi um momento emocionante, ela desce do carro, olha aquela
imensidão, troca algumas palavras falando da beleza, do medo e da
satisfação de, enfim, ter conhecido o mar.
Dois meses depois Margarida morre!
A vida de Margarida é um exemplo dos modos de cuidado dos diferentes momentos
históricos, que sinalizam como foi o manejo da doença mental. No livro História da Loucura,
Foucault (1995) descreve como algumas doenças ganharam um espaço de exclusão na
sociedade. Desde o final da Idade Média, os leprosos eram abandonados como forma de
salvação para eles e para aqueles que os excluíam. Desaparecida a lepra (ou esquecida na
memória), as estruturas de isolamento permaneceram e, séculos depois, passam a ter o
mesmo uso, separando da sociedade os pobres, vagabundos, presidiários e “cabeças
alienadas” (Foucault, 1995, p.6).
No capítulo “Stultifera Navis” (Foucault, 1995), há uma descrição de como se agia
com a loucura, pessoas consideradas “loucas” eram confiadas a barqueiros que a
transportavam de uma cidade a outra, sem destino certo. Eram “cargas insanas” que
peregrinavam em busca da cura. Nesse ir e vir, muitos desfechos eram possíveis: uns
retornavam a suas cidades, outros desciam em outros portos e seguiam sua peregrinação
sem uma alternativa de cura para tal “loucura”. A “Nau dos Loucos” assombrou a imaginação
de muitos durante a primeira parte da Renascença na Europa Ocidental.
Na Modernidade, com a premissa cartesiana “penso, logo existo”, a loucura é banida
do exercício da razão, destituída de qualquer valor de verdade, havendo um novo exílio, o
do mundo do trabalho. Com o desenvolvimento industrial, vem o internamento de toda
espécie de miseráveis (e estrangeiros e estranhos, como no caso dos escravos africanos),
onde o trabalho forçado tinha uma função moral e econômica. Neste momento, a figura do
louco passa a se destacar pela dificuldade de adesão às regras de trabalho e à vida de grupo.
No início do século XIX, há o retorno ao convívio social da maior parte desta
população segregada, permanecendo enclausurados apenas os loucos, já que eram
considerados perigosos e improdutivos. A partir disto, inicia-se a construção dos saberes
médicos psiquiátricos, que define o louco como doente mental e proclama a necessidade de
um espaço exclusivo para o tratamento da sua doença.
Ao longo dos séculos, diferentes formas de tratamentos foram propostas em
diferentes países, consolidando o conhecimento da Psiquiatria. Todavia, estes processos
cronológicos não são lineares nem comuns a todos os países. Há disputas entre diferentes
modos de se tratar a doença mental que podemos observar até os dias de hoje. Houve e há
uma competição entre modelos que apontam o manicômio como instituição de cura, e
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outros que propõem estratégias preventivas e comunitárias, visando a promoção da Saúde
Mental individual e coletiva (Amarante, 1995).
No Brasil, o tratamento da doença mental seguiu, por muitos anos, o modelo
hospitalocêntrico/manicomial, onde o hospital psiquiátrico era a única forma de
assistência, estigmatizando e cronificando os sintomas da doença pela institucionalização.
Os doentes mentais foram submetidos a longas e repetidas internações, onde era exercido
o controle sobre eles através do enclausuramento e a intervenção medicamentosa, sendo
elas muitas vezes de forma punitivas e não terapêuticas.
Até a década de 1990, os investimentos públicos eram voltados para a internação,
sendo algumas de caráter permanente. Nestas instituições, os direitos dos indivíduos eram
desconsiderados, tendo como consequência a degradação da pessoa, gerando um quadro
crônico de alienação, quase irreversível que poderia ter sido causado pela doença ou
simplesmente pela institucionalização. Contudo, as mudanças que aconteciam pelo mundo
em relação ao modelo de atenção ao doente mental também produziriam mudanças em
âmbito nacional.
No Brasil, a luta pela efetivação dos direitos das pessoas portadoras de doença
mental de serem atendidas na comunidade, na sua rede social e garantindo condições de
vida semelhantes a de uma pessoa com a mesma faixa etária, se dá através de movimentos
sociais, que lutam para implementar e garantir um cuidado integral aos portadores de
transtorno mental. A mobilização, que seria chamada posteriormente de Movimento da Luta
Antimanicomial, se constitui no final da década de 1970 e apresenta, como pauta de
reivindicações, em substituição do modelo asilar e manicomial, a criação de uma rede de
serviços territoriais. Este movimento social luta por um redirecionamento da atenção e vai
delineando a Reforma Psiquiátrica Brasileira.
O que se percebe, na história brasileira, é que a leis federais instituem e regulam
novos serviços de atenção em Saúde mental, garantem o investimento financeiro e há uma
realocação das verbas, saindo de um investimento maciço em leitos psiquiátrico para a
ampliação de serviços substitutivos. Contudo, a Reforma Psiquiátrica não é apenas uma
mudança no local de atendimento, é uma mudança de lógica, de concepção de vida e de
sujeito, onde se propõe que a sociedade possa lidar com a loucura, o diferente de uma outra
forma, aceitando-o, sem estigmas ou preconceitos. Os serviços substitutivos, por si só, não
garantem que estas mudanças aconteçam de fato, se não houver uma mudança nas práticas
de cuidado.
O cuidado em Saúde Mental, assim como na saúde em geral, não deve estar pautado
em procedimentos. Um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)4 não deve ser considerado
bom somente por realizar visitas domiciliares, atendimentos de grupo, psicoterapia, etc. As
atividades citadas, em si, não garantem que usuários e familiares (também sujeitos a serem
cuidados nos serviços substitutivos) estejam realmente participando da construção do
projeto de cuidado e sendo escutados em suas necessidades. Ferla (2007) refere a
capacidade de escuta por parte dos trabalhadores como um dispositivo de cuidado, refere
também que, a partir da escuta, dever-se-ia propor intervenções e práticas de saúde
centradas nas necessidades do sujeito.
Para marcar a diferença entre o manicômio e o cuidado nos serviços substitutivos,
temos a clínica do cotidiano, onde os serviços deverão ter as portas abertas para que o
portador de transtorno mental possa sair, e ao mesmo tempo, para que a sociedade possa
entrar, e assim confrontar seus mitos em relação à loucura. A partir da clínica do cotidiano,
do cuidado no território a partir dos serviços substitutivos, busca-se a criação de uma rede
de relações sociais para o usuário, que promova a autonomia e, assim, a possibilidade de
uma reabilitação psicossocial.

4

O CAPS constituiu-se como um serviço estratégico para a efetivação da mudança, que tem por objetivo ser um serviço
comunitário que pretende evitar a internação psiquiátrica, oferecer atenção integral ao indivíduo e sua família, proporcionando
uma reinserção social e a reabilitação psicossocial do indivíduo (Brasil, 2004a)
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AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL EM UMA PERSPECTIVA MUNDIAL
A partir de 2003, práticas avaliativas, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS),
ganham relevância no cenário brasileiro. Em 2005, é instituída a Política Nacional de
Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica (PMAQ), onde o Ministério da Saúde (MS)
coloca-se como indutor do exercício de avaliação nos serviços de saúde. O documento
Avaliação na Atenção Básica em Saúde – Caminhos da Institucionalização (Brasil, 2005)
apresenta a necessidade da avaliação se tornar uma conduta cotidiana dos serviços, como
práticas integradas ao processo de trabalho das equipes de saúde. A Política Nacional de
Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica busca influenciar os comportamentos dos
trabalhadores, Hartz (2002) já afirmava, que a avaliação nos serviços de saúde geraria
mudanças no modelo de atenção no SUS.
Cabe ressaltar que, na Política Nacional de Monitoramento e Avaliação da Atenção
Básica, ainda que não tenha sido estabelecido o modelo de avaliação na área de Saúde
Mental, o MS vem estimulando e instituindo práticas avaliativas sobre o tema através do
lançamento de editais de fomento a pesquisas avaliativas, onde as instituições apresentam
projetos e realizam-nos, publicando resultados em artigos científicos ou através de teses e
dissertações.
Na área de Saúde Mental, quando se pensa em números, indicadores, dados que
descrevam como está a qualidade do cuidado oferecido no Brasil, poucas são as referências.
Não há um indicador que trate da qualidade de cuidado, que tenha reconhecimento pelos
pesquisadores e trabalhadores da área. O que encontramos nas produções acadêmicas são
diferentes maneiras de avaliar os serviços e cada pesquisa utiliza indicadores, metodologias
e públicos diversos. Já no material de divulgação de órgãos estatais, como MS, Secretarias
Estaduais de Saúde ou Coordenação Nacional de Saúde Mental, o que encontramos são taxas
de cobertura e valor de investimento financeiro.
No documento Saúde Mental em Dados – 10 (Brasil, 2012), podemos ver a mudança
de cenário que houve no Brasil, nos últimos anos, em relação ao investimento e ao modelo
de Rede de Atenção em Saúde Mental adotado. No ano de 1998, tínhamos 148 CAPS
cadastrados no Brasil, sendo que, em 2011, este número passou para 1742 (crescimento de
1077%). Se compararmos ao número de leitos em hospitais psiquiátricos que tínhamos
nomesmo período, encontramos, no ano de 2002, um total de 51.393, enquanto que, em
2011, este número foi reduzido para 32.284 (decréscimo de 37,18%).
Outro dado apresentado no documento é a cobertura de CAPS, sendo que, no ano de
2001, atingiu-se a taxa de 0,21% (considerada uma cobertura baixa) e, no ano de 2011, um
valor de 0,72% (considerada uma cobertura muito boa). No entanto, há uma disparidade
grande entre as taxas de coberturas dos Estados e Regiões nesse ano (2011), o que podemos
ver na taxa de cobertura de CAPS do Distrito Federal (0,25%) e do Acre (0,27%) e, no outro
extremo, o Estado da Paraíba (1,27%) seguido do Rio Grande do Sul (1, 07%).
Outros equipamentos da Rede de Atenção ampliaram sua cobertura. No ano de
2011, havia 625 pessoas morando em SRT, um crescimento expressivo se compararmos com
o ano de 2002, quando eram apenas 85 pessoas (crescimento de 635%).
Porém, estes números não dimensionam como está o cuidado em Saúde Mental no
país. A ampliação de serviços substitutivos não garante a ampliação de acesso, já que
sabemos que o acesso muitas vezes é burocratizado e os serviços não são estruturados a
partir do perfil dos usuários, mas sim que o usuário se adapta ao serviço oferecido.
Em 2012, A Coordenação de Saúde Mental do MS anuncia, no Encontro Nacional de
Redes de Atenção Psicossocial, que seria instituído Quality Rigths como forma de avaliação
de serviços de Saúde Mental no Brasil.
O Quality Rigth (QR) é uma indicação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para
a avaliação em Saúde Mental. Ele está direcionado para as pessoas com deficiência mental e
transtornos mentais. Na descrição dos objetivos, temos: melhorar a qualidade dos serviços
e das instalações dos locais que atendem as pessoas com deficiência mental e psíquica,
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assim como, capacitar as organizações para a defesa dos direitos destas populações (OMS,
2012).
O Kit de Ferramentas QR foi lançado como documento da OMS em 2012, embora,
anteriormente, tenha sido aplicado em países de baixa e média renda (OMS, 2012). Segundo
Castro (2014), o QR foi publicado em 2006, sendo validado em diferentes serviços, mas o
instrumento não tem valor prescritivo de modelos de tratamento e propõe-se a avaliações
sistemáticas dos serviços. No descritivo, o QR tem como objetivo “apoiar os países na
avaliação e melhoria da qualidade e respeito aos direitos humanos em serviços de saúde
mental e assistência social” (OMS, 2012, p.3), podendo ser utilizado para avaliar serviços
onde estão os portadores de transtorno mental, independentemente de ser um serviço da
saúde ou da assistência social, tanto para pacientes hospitalizados quanto para as pessoas
tratadas em ambulatórios.
O QR é baseado na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) e
aborda cinco temas no seu Kit de Ferramentas:
O direito a um padrão de vida e proteção social adequado (Artigo 28 da
CDPD) (...) 2. O direito a usufruir o padrão mais elevado possível de saúde
física e mental (Artigo 25 da CDPD) (...) 3. O direito a exercer capacidade
legal e o direito à liberdade pessoal e à segurança da pessoa (Artigo 12 e
14 da CDPD) (...) 4. Prevenção contra tortura ou tratamentos ou penas
cruéis, desumanos ou degradantes e contra a exploração, violência e
abuso (Artigo 15 e 16 da CDPD) (...) 5. O direito de viver de forma
independente e a ser incluído na comunidade (Artigo 19 da CDPD). (OMS,
2012, p.3-5)
Na estrutura do QR, os temas são divididos em padrões e cada padrão é dividido em
uma série de critérios. As avaliações são baseadas nos critérios, realizadas a partir da
observação, de entrevistas e de revisões documentais. O manual instrutivo também
apresenta orientações de como deve ser a observação, a análise dos registros e a entrevista
com usuários, familiares e profissionais do serviço. Pela descrição da OMS (2012), a
definição de quantas pessoas serão avaliadas, se avaliarão todos os temas ou somente algum
é uma decisão do comitê de gerenciamento local do QR.
Buscamos mais informações sobre o QR da OMS, em revistas indexadas nacionais e
internacionais, na página da OMS e não localizamos relatórios dos resultados dos países que
5

já realizaram sua aplicação. Encontramos poucos artigos científicos que abordam o
instrumento. Em geral, o QR é citado, até descrito, mas não analisado. Cabe ressaltar que
também não encontramos qualquer base de dados dos resultados encontrados nos países
que já aplicaram o QR em seus serviços, assim como não encontramos a lista de países que
já o aplicaram.
No Brasil, estamos em fase de implementação. No final de 2013, foi realizada uma
oficina no Estado do Rio Grande do Sul, com trabalhadores, gestores e movimento social de
alguns municípios para pactuarem a aplicação do QR e validar sua versão para o Brasil.
NÚMEROS, EVIDÊNCIAS E QUANTIFICAÇÃO
Lisiane, uma jovem de aproximadamente 30 anos, chega ao CAPS AD por
uso abusivo de crack, tinha sido moradora de rua, cometido delitos e sido
presa. Na sua última prisão, decidiu que iria parar de usar crack e, assim
que foi liberada, foi para o CAPS reiniciar seu tratamento. Lisiane era um
Os poucos artigos encontrados apresentam o QR sem análise da sua aplicabilidade, como podemos
ver em WHO qualityRights tool kit: Assessing and improving quality and human rights in mental
health and social care facilities; A position statement on mental health in the post-2015 development
agenda entre outros.
5
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exemplo vivo da degradação que a sociedade relaciona com o uso do crack
e, ao mesmo tempo, um desalento às estatísticas, já que fazia
aproximadamente um ano que não usava mais crack. Sua participação e
comprometimento com as atividades do CAPS eram perceptíveis. Era uma
liderança e fazia parte do grupo de usuários que vinha discutindo questões
relacionadas ao protagonismo dos usuários, criação de uma associação,
participação em Conselhos de Saúde e em Conselhos de Políticas sobre
Drogas, etc. Desta forma, Lisiane circula por outros espaços, percebe novas
possibilidades de condução da vida e suas prioridades podem repensadas.
Desde sua volta para a casa da família, eles tentavam manter o controle
sobre a vida da Lisiane, a acompanhavam até o CAPS ou em qualquer outro
local que ela desejasse ir. Como Projeto Terapêutico Singular, estávamos
trabalhando a reconquista da autonomia e da liberdade de Lisiane.
Abstinente por um longo período, sua rotina reorganizada, outras
demandas da vida passam a ganhar relevância e ela começa um
relacionamento com outro usuário do CAPS, o Roberto. Este
relacionamento era escondido de sua família, já que eles não aceitavam,
por acharem que ela não estava pronta. Depois de um tempo, seu pai
descobre, os conflitos (re)começam, e a questão toma conta do grupo
terapêutico na manhã de uma segunda-feira.Convidamos ela e o pai para
conversarem após os grupos. Depois de mediar a conversa do pai e filha,
possibilitando que cada um falasse de seus medos, o pai diz do receio que
tem da recaída, caso o relacionamento não dê certo ou se o Roberto recair.
Na opinião do pai, ela deveria procurar uma pessoa que não tivesse um
envolvimento com o uso de drogas, minimizando, assim, o risco à recaída.
Muito mobilizada, Lisiane desabafa: “mas como eu vou me relacionar com
alguém que nunca usou droga, quem vai me querer, sabendo da minha
história?”
Aquela pergunta nos choca e desvela o que ela pensa sobre si, a crença de
que estava condenada pelo seu passado, como se tivesse um rótulo: “a
drogada”, mesmo quando estava abstinente há mais de um ano. Como
desfecho do atendimento, conversamos sobre as perspectivas da sua vida,
que ela poderia ser o que quisesse, pois não havia nada que a identificasse
como a “drogada” e que limitasse seus sonhos. Afinal, ninguém que tenha
outra enfermidade ao conhecer outras pessoas, apresenta-se dizendo: oi eu
sou a fulana, tenho diabetes, hipertensão e tendinite no braço esquerdo, ah
também sou colorada! Reforçamos que ela tinha o direito de não contar
sobre a sua condição.
Enfim, o relacionamento de Lisiane e Roberto não durou muito. Ela passou
a repensar várias questões de sua vida, inclusive, voltou a ter contato com
um ex-companheiro que estava no presídio. Ela foi vivendo a sua vida,
começou a trabalhar, conheceu outras pessoas, reduziu o tempo dedicado
ao tratamento, deixou de ocupar o papel da doente para ela mesmo e para
a família.
A alta do CAPS era algo inevitável!
Em uma ocasião, ela faria uma fala em um encontro em prol da
reafirmação da Luta Antimanicomial, mas dias antes nos avisa que não
poderia ir, resolve encontrar o grupo que iria ao evento para contar as
novidades e justificar porque não estava indo com eles. Ela nos contou que
se afastaria do CAPS, pois agora, além de trabalhar, tinha entrado na
faculdade e naquele dia seria sua primeira aula.
Que outros desfechos poderiam ter a vida de Lisiane?
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As evidências científicas, a epidemiologia e a estatística não estimariam que uma
usuária de crack, que foi moradora de rua, com história de crimes e delitos poderia se
manter trabalhando como atendente de tele-marketing (uma função que é conhecida pelo
grande número de adoecimentos pelo trabalho e alto nível de stress) e, mais surpreendente,
na contramão das estimativas, ela entrará na faculdade?
Caso ela (e nós, enquanto equipe que a acompanhava) tivéssemos acreditado no
conhecimento científico e nas verdades produzidas sobre os usuários de crack, ela estaria
fadada a ser uma “ex-drogada”!
As intervenções em saúde baseadas em evidências desconsideram uma série de
fenômenos da vida, valorizando apenas fatos concretos como descritores de uma verdade
da natureza que estava lá, à espera de ser descoberta. Para os cientistas críticos a este
modelo, até a evidência ou o concreto é produzido a partir da subjetividade do pesquisador,
da cultura, do enfoque (Campos; Onocko-Campos; Del Barrio, 2013). Nós completamos: dos
interesses envolvidos.
Castiel (1996) aponta que precisamos destacar alguns problemas no modelo
positivista da ciência moderna: quem conhece, o que conhece e como conhece. O observador
escolhe um determinado recorte do que acredita ser real, propõe, constrói objetos
utilizando conceitos, instrumentos de análise dentro de um campo de significações. Logo,
há uma subjetividade, pessoalidade neste modelo que é desconsiderada. A ciência moderna
se propõe a definir verdades e esquece que a verdade depende das mentes humanas. O
mundo existe na sua forma, o que a ciência moderna constitui é a sua descrição, descreve o
mundo partir de um campo semântico e, somente a esta descrição, podemos atribuir o
julgamento de ser verdadeira ou falsa. Castiel chama este fenômeno de miragem de
“verdades” (Castiel, 1996, p.50, grifo no original), ou seja, cientistas encontram achados em
suas pesquisas, e estes têm status de fatos.
Em nome de uma verdade instituída, faz-se uma série de normatizações e protocolos
que ganham espaço em nossa sociedade, mas não só do ponto de vista técnico e/ou
científico. As descobertas sobre doenças e seus determinantes instituem uma forma de
conduzir a vida e responsabilizam a população pelo conhecimento e mudanças de
comportamento em prol de melhores condições de saúde. Determinantes e condutas
verificados e comprovados matematicamente. E, assim, vai se controlando a vida.
Autores como Bello (2012c), Castiel (2010), Santos (2002), entre outros, criaram
neologismos para analisarem as relações de poder que emergem na sociedade atual para
regularem a vida, baseados nos conceitos de foucaultianos de Biopoder (Foucault, 2008) e
de Governamentalidade (Foucault, 2008).
Foucault (2008) define Biopoder na aula de 11 de Janeiro de 1978, no livro
Segurança, Território, População, como o “conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que,
na espécie humana, constitui suas características biológicas fundamentais vai poder entrar
numa política, numa estratégia política, numa estratégia geral de poder” (p.3). Segundo ele,
as estratégias de poder e violência, na sociedade ocidental, variam de um poder soberano,
um poder disciplinar e um poder da segurança, onde tecnologias de segurança se dirigem
ao meio para mudar a espécie humana. “Os dispositivos de segurança trabalham, criam,
organizam, planejam um meio antes mesmo da noção ter sido formada e isolada” (Foucault,
2008, p.28).
Para Foucault, o poder estava disseminado na figura do Estado e na forma de uma
política estatal para administrar a vida e o corpo da população (apud Duarte, 2008). A
mudança no exercício do poder trouxe um deslocamento da produção do indivíduo dócil e
útil para um “gerenciamento planificado da vida das populações” (Duarte, 2008, p.3). Cabe
ressaltar que, para Foucault, a produção de corpos dóceis é diferente daquela de corpos
obedientes. A modelagem do corpo dócil, maleável não é imposta, é desejada, é natural,
implicando em formas de estar e conhecer o mundo (Veiga-Neto, 2011).
Não é preciso uma imposição externa do Estado para que as populações se
comportem de uma ou outra forma, os sujeitos buscam ser assim como lhes é prescrito
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através da ciência. Rocha (2005) descreve como o poder disciplinar e o Biopoder se utilizam
das disciplinas:
O poder disciplinar e o biopoder se utilizam das disciplinas para
organizarem os pensamentos (disciplina-saber) e as práticas (disciplinacorpo) que sancionam e prescrevem comportamentos, através da
repetição, do treinamento, do exercício e do exame no sujeito “livre”, que
possui direitos e deveres e que acredita em sua autonomia e
responsabilidade na tomada de suas próprias decisões. (p.48, grifos da
autora)
Deslocando o foco da discussão do Biopoder para o conceito de Governamento,
Foucault apresenta o conceito de Governamentalidade que, segundo Rose (1998),
(...) se tornou o terreno comum de todas as nossas formas modernas de
racionalidade política, na medida em que elas constroem as tarefas dos
governantes em termos de supervisão e maximização calculadas das
forças da sociedade. A governamentalidade é o conjunto formado pelas
instituições, procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas,
que permitem o exercício dessa forma muito específica, embora
complexa, de poder e que tem como seu alvo a população. (p.35-36)
Para Foucault, a população aparece como um campo de intervenção importante na
técnica de governo que passa a ser coletiva em detrimento das estratégias mais individuais
(disciplinares). Não é que se tenha eliminado a disciplina por completo, mas o foco passa a
ser a população. Há uma triangulação (soberania-disciplina-gestão governamental) com
foco na população e os dispositivos de segurança passam a ser mecanismos essenciais.
Foucault (2008) cria o neologismo (Governamentalidade) unindo duas palavras,
governo e mentalidade, reforçando uma interdependência entre as práticas de
governamento e as mentalidades que sustentam estas práticas. Portanto, a
Governamentalidade mostra-se como um conjunto de técnicas, estratégias, discursos,
tecnologias que abarca cálculos e estratégias de poderes do Estado, como os jurídicos,
fiscais, sanitários, educacionais, administrativos, legais, organizacionais que buscam
gerenciar os hábitos sociais, a vida econômica, a saúde, a educação, entre outros aspectos
da população. A população passa a ser um campo de intervenção.
A estratégia de poder através dos números também acontece na saúde. Santos
(2002) aponta o papel relevante que os números têm tido na nossa vida, pois eles se
constituem como uma tecnologia de governo. Segundo ele, vivemos, na atualidade, sob a
égide da episteme da quantificação, pois, imperceptivelmente, buscamos nos enquadrar em
padrões (numéricos e científicos) que direcionam nossos modos de viver. Nesse processo,
percebemos um afastamento do indivíduo e um velamento das diferenças, já que os padrões
numéricos nada mais são que pontos em uma curva estatística, sem pessoalidade nenhuma.
Dessa maneira, números indicam normas, criam significações e validam um saber sobre um
determinado assunto.
Castiel (2010), ao estudar a influência dos números no modo de viver, vai mostrando
como eles tem um papel importante na vida da sociedade, eles são preditores e reguladores
de uma conduta, de um jeito de viver que deve ser seguido. Com isto, alcançaríamos uma
saúde que se constitui como “ideal” nas práticas discursivas. A promoção da saúde, segundo
Castiel (2010), também é capturada por esta ordem discursiva e ele nomeia esta captura
como o epidemiopoder, que são como normas e formas de disciplinar a população através
de discursos de promoção de saúde focados no comportamento saudável. Refletir sobre os
deslocamentos que acontecem, a partir destas estratégias de poder, mostra-se interessante
e perspicaz. O epidemopoder atua sobre os indivíduos, fazendo com que eles busquem, a
qualquer preço, a vitalidade, através do consumo de práticas saudáveis e tecnologias
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(sustentadas por provas científicas). A questão é que estas medidas preventivas e
terapêuticas acabam se confundido com a própria vida.
Retomando as estratégias de poder sobre a vida, a estatística se mostrou relevante
como ciência do Estado, detendo suas diferentes informações, dimensões e fatores de poder
(Traversini; Bello, 2009). Com a necessidade de gerenciar os riscos e de controlar o acaso,
os cálculos probabilísticos ganharam importância e mostram-se, ainda hoje, fundamentais
para gerir e controlar a vida. Raposo (2009) aponta que a racionalidade da sociedade
moderna, com seus cálculos de previsão, controle, probabilidade, deu origem ao que Lupton
(apud Raposo, 2009) chama de mito da calculabilidade, onde impera a probabilidade, com
técnicas sempre mais sofisticadas de mensurabilidade e categorização estatística.
Traversini e Bello (2009) discutem, no artigo O numerável, o mensurável e o
auditável: estatística como tecnologia para governar, como as medidas, os índices e as taxas
adquirem importância em ações governamentais, a ponto de gerarem programas e ações
para administrarem condutas individuais e coletivas:
Conduzir, regular e normalizar uma população não requer unicamente a
extração de saberes sobre ela – como o vem fazendo a antropologia, a
psicologia social, a demografia, entre outros. Além disso, há necessidade
de se produzirem registros sobre essa população, para propor, para
acompanhar e para avaliar intervenções, quantificando os seus aspectos
mais característicos e de interesse, formulando saberes para depois
disponibilizá – los aos governos e à sociedade. Os saberes construídos por
diferentes instituições e experts, com base em dados coletados, em
registros, em comparações, subsidiam decisões administrativas para
manter e otimizar as características desejáveis da população. ( p.137)
Na área da saúde, encontramos facilmente esta estratégia de governo – da
quantificação, mensuração –, onde encontramos fichas e protocolos que são utilizados para
construir bancos de dados em saúde e que, geralmente, não são utilizados como fonte de
informação pelas mesmas pessoas que fornecem/produzem os dados. Tais dados, quando
utilizados, o são pelos gestores e cientistas que, a partir dos registros, das medidas e da
estatística, falam de como é/foi o cuidado e se este foi resolutivo.
Bello cria o neologismo numeramentalidade (2012a; 2012b), numa perspectiva pósestruturalista, para indicar como os números são utilizados na contemporaneidade: “uma
expressão que designe a combinação entre artes de governar e as práticas de numerar,
medir, contabilizar, seriar e que, num viés normativo, orientariam a produção enunciativa
de práticas sociais contemporâneas” (Bello, 2012c, p. 90). Como práticas discursivas, os
números que surgem para medir, contabilizar, seriar acabam por forjar, inventar, produzir
realidades (Bello, 2012c).
Na saúde, assim como em muitas outras áreas do conhecimento, somos subjetivados
(e nos subjetivamos) continuamente pelas práticas discursivas da numeramentalização e,
como verdade, mesmo os profissionais que se posicionam de uma forma crítica ao modelo
produtivista e positivista, utilizam números e buscam indicadores que “qualifiquem” seu
trabalho.
Porém, não podemos ser ingênuos e não perceber que as informações solicitadas
nas fichas de registros de procedimentos instituem verdades. Verdades que serão buscadas
pelos profissionais dos serviços de saúde, como por exemplo: quando se define a taxa de
cobertura da gripe em idosos, ou uma meta de realização de citopatológico preventivo para
câncer de colo de útero em uma determinada faixa etária. Os profissionais de saúde
incorporam a lógica de produtividade neoliberal e buscam atingir números, atender as
metas, mesmo quando a necessidade de atenção em saúde, no seu território, não tenha
relação com os indicadores instituídos.
Na Saúde Mental, no final de 2012, houve uma alteração no registro de
procedimentos para faturamento dos CAPS, onde passou-se a especificar que tipo de ação é
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feita, qual categoria profissional realiza, a quem se destina e se a ação foi realizada dentro
ou fora do CAPS. Esta nova regulação é uma prática discursiva que forja uma forma de se
estruturar um CAPS, definindo, em âmbito nacional, que ações serão oferecidas e quais
profissionais irão compor as equipes.
POR FIM...
Analisar algumas das atuais práticas preconizadas no campo da Avaliação em Saúde
Mental, considerando-se o até aqui exposto, significa reconhecer as formas de
governamento que estamos utilizando/estão sendo utilizadas para a produção de sujeitos
dóceis, disciplinados, cuidados.
Problematizar a necessidade de indicadores em Saúde Mental para a gestão e para
a proposição de políticas públicas na área, a partir dos relatos aqui trazidos, das vivências
acumuladas e das discussões/análises feitas, nos obriga a explicitar a fragilidade das
propostas de avaliação que estão sendo publicizadas (e, em alguns casos, utilizadas), no que
se refere à qualidade do cuidado oferecido aos usuários.
Não temos, no entanto, a intenção estabelecer um juízo de valores sobre a avaliação
“em si”. Nossa intenção, bem mais modesta, é problematizar a utilização (quase
inquestionável) de números, cifras e indicadores, e o quanto tal uso está relacionado ao
governo da vida e à produção de “verdades” nesse campo de saber.
Queremos chamar a atenção para a tendência da institucionalização da avaliação
quantitativa na área da Saúde Mental, mas também para o fato de que os resultados das
avaliações (que estão sendo realizadas) não são de fácil acesso, tanto no Brasil como em
outros países. Ainda assim, é visível a captura do modo de trabalho de alguns profissionais
que se permitem ou são capturados por esta lógica avaliataiva. Não é preciso, para alguns,
saber o resultado de uma avaliação para que provoque um modo “correto” de proceder.
Se os instrumentos e ferramentas escolhidos para avaliar uma política, uma
intervenção ou um serviço subjetivam os atores envolvidos no processo de tal forma que os
mesmos passam a adotar tais critérios da avaliação como parâmetros do ideal, enfim como
verdades absolutas, cremos ser fundamental que mais pessoas tenham acesso a algumas
das discussões teóricas aqui empreendidas, de tal modo que logrem, pelo menos, visibilizar
algumas das estratégias de aprisionamento às quais estão expostas.
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Moreno-Agudelo Liz Sttefany1
RESUMEN: En el campo educativo, el discurso de la competitividad se configura a partir de
la premisa del mejoramiento, su vinculación directa con el desarrollo del país, de la sociedad
y de los individuos. Por lo anterior, la presencia de ese discurso se torna hoy imprescindible
en las escuelas de todo país que desee desarrollarse, permitiendo así el progreso de sus
ciudadanos. Desde esta condición, surge la inquietud acerca del papel que tiene la escuela
en la circulación, legitimación y reproducción de dicho discurso. Esta comunicación,
producida en el marco de la tesis de maestría “Reconfigurando la escuela: una mirada desde
la competitividad”, procura bosquejar un esquema de las relaciones de la escuela con el
funcionamiento del discurso de la competitividad, como parte de una estrategia biopolítica
en la sociedad contemporánea, cuya principal implicación es la formación de una nueva
moral. A partir de la revisión de algunos documentos producidos por organismos de
cooperación internacional se busca caracterizar la competitividad como objeto de análisis
desde su inmaterialidad, como efecto de diferentes fuerzas que configuran un lugar para la
escuela delimitado desde el pensamiento bioeconómico.
PALABRAS CLAVES: Competitividad, Competencia, Escuela, Biopolitica, Bioeconomia.
COMPETITIVIDADE
UMA LEITURA DA BIOECONOMIA
RESUMO: No campo educativo, o discurso da competitividade é configurado a partir da
premissa do melhoramento, sua vinculação direta com o desenvolvimento do país, da
sociedade e dos indivíduos. Por essa ração, a presença desse discurso torna-se
imprescindível nas escolas daquele país que deseje se desenvolver, permitindo assim o
progresso para os cidadãos. Desde esta condição surge a inquietude pelo papel da escola na
circulação, legitimação e reprodução daquele discurso. Nesta comunicação, produzida no
marco da tese de mestrado “Reconfigurando la escuela: una mirada desde la
competitividad”, procura-se desenhar um esquema das relações da escola com o
funcionamento do discurso da competitividade, como parte de uma estratégia biopolítica
na sociedade contemporânea, cuja principal implicação e a formação de uma nova moral. A
partir da revisão de alguns documentos de organismos de cooperação internacional
procura-se caracterizar a competitividade como um objeto de análise desde a sua
imaterialidade, como efeito de diferentes forças que configuram um lugar para a escola,
delimitado pelo pensamento bioeconômico.
PALAVRAS-CHAVE: Competitividade, Competição, escola, Bioeconomia, Biopolítica.
COMPETITIVENESS
A READING FROM THE BIOECONOMY
ABSTRACT: The discourse of competitiveness, is configured from premise about
optimization of education; directly linked to the development of a country, society and
individuals. Whereby, its presence is essential in the school in every country wishing to
develop it, likewise allowing progress of their citizens. Since this condition, arise the
restlessness about the concern for the role of the school in circulation, legitimation and
Licenciada en Biología – Estudiante Maestría en Educación – Asesora Pedagógica Universidad
Pedagógica Nacional – Colombia
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reproduction of that speech. This communication, produced under the master's thesis "
Reconfiguring the school: a view from the competitiveness ", seeks to outline a framework
for relations between the school and the functioning of the discourse of competitiveness, as
part of a bio-political strategy in contemporary society, whose main implication is the
formation of a new morality. From the review of some documents produced by international
aid agencies it searching to characterize competitiveness as an object of the analysis since
immateriality, as the effect of different forces shaping a place to school delimited from the
bio-economic thought.
KEYWORDS: Competitiveness, Competition, School, Biopolitics, Bio-economy.
INTRODUCCIÓN
La competitividad es un discurso que se ha instalado como verdad dentro del
contexto educativo, siendo necesaria, clave para los sujetos y los países. Desde allí poco se
ha trabajado en la problematización de la misma, su entrada y como se relaciona con la
escuela.
La escuela como centro de soluciones de las problemáticas sociales y económicas
propone la competitividad del sujeto desde su formación frente a los demás, dando
incentivos a los mejores funcionarios como becas en educación superior. Todo medido a
través de las pruebas de logro, que definen el nivel de competitividad poseida. Lo que
permite visibilizar como el objetivo final de la escuela moderna: Alcanzar la competitividad
de los sujetos y las instituciones.
La competitividad no solo es lo que lo debe formar el docente, sino también es una
característica fundamental de lo que él debe ser, un sujeto competente. Así como en el
estudiante debe ser un trabajador flexible, el docente debe ser un gestor y facilitador de
aprendizajes flexibles. Como se nombra desde la legislación un funcionario público, cuyo
deber está definido por la sociedad y debe cumplir con lo que se espera de él.
Entendiendo que la competitividad, es un discurso que se extrapola de la empresa y
tiene finalidades económicas; es de presumir que los organismos internacionales tienen un
papel fundamental en la legitimación y validación de dicho discurso en la inserción escolar;
por ello, se busca mostrar las líneas de fuerza que validaron la competitividad y
establecieron ciertas prácticas en el ámbito escolar
Por ello surge el cuestionamiento ¿Cuáles son las relaciones de la escuela con el
funcionamiento de la competitividad como estrategia biopolitica en la sociedad
contemporánea?, Teniendo en cuenta que la biopolitica "explotar numerosas y diversas
técnicas para subyugar los cuerpos y controlar la población" (LAZZARATO, 2001), la
competitividad se puede ver como una biopolitica, al tener características de un aparato la
anatomo-política porque el poder funciona de dos maneras: como disciplina pero también
como control y gestión. Por ello podemos identificar a la competitividad como un enunciado
que define unas prácticas de gestión en la escuela, tales como la evaluación, unas prácticas
del control como el cumplimiento de los saberes enseñados y una finalidad de formar un
sujeto bajo unos parámetros definidos.
Es desde esta perspectiva se desarrolla la propuesta de investigación, de la cual se
presenta en la presente ponencia las categorías metodológicas que han guiado la lectura y
el tratamiento de los documentos; la formas encontradas hasta el momento de la
competencia y sus relaciones con la sociedad contemporánea desde su naturaleza
inmaterial, utilizando para ello la categoría de bioeconomia y por último la apuesta del
trabajo como desde la competitividad se establece una nueva moral, una jerarquía de
valores como lo postula Nietzsche.
Así mismo desde este panorama se espera establecer en el trabajo de grado, las
transformaciones de la escuela, sus saberes, prácticas y sujetos que están relacionados más
con una racionalidad que con un discurso especifico.

– 194 –

1
95
LA COMPETENCIA: POSIBILIDADES DESDE LA BIOPOLITICA
Entendiendo que las sociedades modernas, se desarrollan bajo unos discursos
biopoliticos, en el cual el estado brinda las condiciones de vida a sus ciudadanos, formar una
sociedad y sujetos definidos. La competitividad aparece desde la década de los 90 como la
forma de alcanzar ese sujeto definido: El sujeto competente, el cual presente unas
características deseables no solo a nivel académico, estas competencias abarcan todos los
aspectos de su vida: La relación con el otro, su sexualidad y su función social, productiva y
humana
Se puede rastrear las relaciones entre la competitividad como discurso parte de una
racionalidad biopolitica, la cual es una relación estratégica y no un poder de decir la ley o de
fundar la soberanía. "Coordinar y dar una finalidad" son, según las palabras de Foucault, las
funciones de la biopolítica que, en el momento mismo en el que obra de este modo, reconoce
que ella no es la causa del poder: Coordina y da finalidad a una potencia que, en propiedad,
no le pertenece, que viene de "afuera." Es decir, se puede analizar el funcionamiento de la
competitividad dentro de la escuela como una forma de coordinar y hacer posible la calidad
educativa, el desarrollo humano y el desarrollo económico.
Una lectura desde la biopolitica, desde la genealogía, visibilizando la multiplicidad
de fuerzas son el origen, las cuales presentan distancias entre ellas, valoraciones y generan
jerarquías en la configuración del objeto, permitiendo una lectura diferente. Nietzsche la
plantea como una forma de pensamiento superior, un cuestionamiento a lo obvio, a lo
valorado, a la historia más allá del acontecimiento, más allá de las relaciones dialécticas
establecidas y que solo interpretan la fuerza dominante, Es una interpretación desde lo
múltiple, desde las fuerzas y desde el valor de los valores.
En la genealogía la multiplicidad de fuerzas son el origen, las cuales presentan
distancias entre ellas, valoraciones y generan jerarquías en la configuración del objeto.
Tomando la competitividad como ese objeto que reconfigura la escuela, desde múltiples
fuerzas, profesionalizar, evaluar, competir, capacitar, seleccionar, gestionar entre otras que
establecen su valor social: la pertinencia y la necesidad del mismo, para los sujetos, la
sociedad y el mundo; el fin de mejorar la calidad de vida y el desarrollo del país; cuyos
efectos en la escuela van desde la selección de saber, la formación de nuevos sujetos capital
humano, la necesidad de un funcionario y el establecimiento de prácticas extrapoladas
desde la empresa, la eficacia, la eficiencia, la gestión, las pruebas estandarizadas para
asegurar la competitividad de la misma.
La problematización de la competitividad en la escuela moderna, permite pensar las
relaciones de poder que han permitido configurar las características de lo competente,
viendo procesos de colonialidad de poder y validación de discursos en la escuela
colombiana , que están cruzados por las políticas internacionales, los objetivos del milenio
y la definición de lo pertinente y necesario para formar.
Desde allí la competitividad, se enmarca como una enunciado regulador de la vida,
que establece al sujeto y unos valores sociales a las practicas; por ello visibilizar,
problematizar es un ejercicio del distanciamiento consistente en el esfuerzo por explicitar
lo encuadres que han hecho de la educación un proceso de acumulación “eficiente” de
conocimiento, sin cuestionar las formas de pensar que emana y las opciones de futuro que
ellos mismos delimitan. Por ello a partir del estudio de la dimensión histórica se transforma
de determinante en condición de posibilidad. Es decir lo dado, lo acumulado, el producto,
adquieren sentido en tanto partes del proceso de construcción en el cual el sujeto juega un
rol protagónico desde su propia condición, en medida que da dirección al proceso. La
historicidad, nos da una idea de la importancia de ubicar los hechos en su tiempo y en su
espacio, reconocer las lógicas con las cuales, se construyeron y, un aspecto fundamental, el
despliegue temporal de esas lógicas y sus consecuencias en la práctica. (Gómez y Zelleman,
2006)
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Un trabajo desde la visibilización de la competitividad no solo como discurso sino
como estrategia de biopolitica permite ver la rupturas y continuidades, de prácticas, sujetos
e instituciones, comprendiendo las condiciones de posibilidad que ocasionan los deber ser
de la escuela colombiana y permitiendo el surgimiento de espacios críticos, con el quehacer
del maestro y el funcionamiento de la escuela.
El segundo punto de mirada es la emergencia, la cual permite encontrar el punto de
surgimiento, no como algo continuo sino al contrario es encontrar las fuerzas que le han
dado origen y lo mantienen existente, es encontrar el campo de lucha de las diferentes
fuerzas, que no pueden atribuirse a los sujetos, ya que estas se dan en los intersticios, los
cuales no muestran unas figuras que repiten significados, sino por el contrario es ver las
relaciones, las sustituciones, los reemplazamientos, desplazamientos, giros y conquistas
que permiten visibilizar e interpretar los diferentes orígenes; como lo plantea Díaz (2013)
discurso de las competencias se presenta problema, que dan lugar a tecnologías regulación
social y por ende van configurando regímenes de verdad –veridicción y jurisdicción. Es por
ello, que desde una genealogía de las prácticas, desde las relaciones que nos presenta la
biopolitica de la vida como política, la lectura de las relaciones que se establecen desde la
competitividad permite visibilizar la subjetividad, racionalidad y moral, más allá de la
neutralidad aparente.
FORMAS DE LA COMPETITIVIDAD: DE LA COMPETENCIA A LA INMATERIALIDAD
La competitividad, una palabra que puede dar lugar a múltiples relaciones desde su
etimología; su origen desde la competencia uno de sus ejes se asocia con el competir,
establecer una valoración de ser mejor que o quien; a la vez ser menos que o quién. Esta
relación fáctica vista desde los deportes donde hay unos sujetos que compiten de forma
individual o colectiva, en un espacio donde se desarrolla la competencia y regulado bajo un
marco; todo asociado a una materialidad.
Desde la sociedad contemporánea, bajo un capitalismo que Boltanski y Chiapello
nos presentan con una forma inmaterial, ya no asociada ni al consumo de bienes, sino a la
circulación de un alma empresarial en los sujetos, las instituciones y las relaciones; la
competencia y el competir se reconfiguran en la inmaterialidad, por lo cual no existe un
consenso definido sobre el significado y las prácticas asociadas a la competitividad, en
diferentes niveles, lo que dificulta su comprensión, aplicación y crítica. Desde la Unesco se
establece una relación clara con el mundo del trabajo, la producción de servicios y el
financiamiento; aunque también establece su concepción inacabada y sus diferentes y
múltiples aplicaciones según los contextos, haciendo énfasis en los países en desarrollo en
su vinculación con las demandad sociales. Esta multiplicidad de sentidos es denominada
equivocacidad, lo que da lugar a un significante vacio, donde se articulan diferentes
demandas y necesidades, por lo tanto las relaciones de la competitividad se pueden ver
como ese significante donde entran las demandas del mercado y de la empresa.
Es así como la competitividad y la competencia no hacen referencia concepto o
acción, sino la adquisición una nueva lógica de acuerdo a una forma de trabajo “La
competencia como una capacidad de movilizar todo tipo de recursos cognitivos, entre los que
se encuentran informaciones y saberes (PERRENOUD, 2004, pp. 173)” Ésta movilización de
saberes permite formar un sujeto más productivo a nivel de mercado, logrando los objetivos
de desarrollo y modernización, a través de la reforma curricular que asegura los contenidos
y las “buenas” prácticas de enseñanza que garantizan la formación de un estudiante
competente, como lo son la innovación, el uso de nuevas tecnologías, la evaluación
constante y la formación de competencias y habilidades para el trabajo. De hecho, las
políticas hoy no buscan sólo a formar y desarrollar competencias, sino también a establecer
mecanismos de medición, transferibilidad, comparación, estandarización, certificación y
normalización de competencias
Es así como García (2010) al hacer un recorrido por el término ‘competencia’, ubica
su origen en él la empresa con el el psicólogo McClellan quien, en 1973, vinculó este término
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a “aquello que realmente causa un rendimiento superior en el trabajo”, ligado a sus estudios
para mejorar la productividad laboral de las personas, así como volver más eficientes las
relaciones dentro de las organizaciones.
Es así, como un enunciado empieza a reconfigurar el Estado, el sujeto y la práctica,
que como lo plantea Mejía, se da bajo la instauración del toyotismo, con la racionalidad
económica imperando las transformaciones de las instituciones, corriente impulsada por la
globalización y es la época en la entra formalmente el neoliberalismo a Colombia, que han
transformado la educación en los siguientes aspectos, para ser concordante con las
prácticas empresariales:
• Principio de fábrica mínima: el producir unidades pequeñas, la educación se configura
como un elemento evaluador y de toma de decisiones.
• Principio de producción justo a tiempo: una visión a largo plazo, de lo que se necesita y
se debe producir. Aprendizaje para toda la vida.
• Principio de calidad total: escuela cuyo conocimiento se organiza en competencia y
estándares, desplazando al saber pedagógico y cuyo producto es el conocimiento de sus
estudiantes.
• Principio de control estadístico de la producción: aparecen los sistemas de evaluación
nacionales e internacionales, empuje a la investigación y evaluación.
• Principio del trabajador flexible: la formación de un individuo sin seguridad laboral, que
depende de sus competencias, crea instituciones de enseñanza fuera de la escuela, por ello
los actores educativos se atomizan en diferentes gremios.
Esta transformación, el trabajo y vida son redefinidos por la economía y la política,
sino por una nueva dimensión de la actividad, que recalifica el “producir” y el “reproducir
de la especie” a partir de una concepción de tiempo-potencia. A las formas de sujeción de
tipo fordista (formas de trabajo, de welfare y de espectáculo) los movimientos oponen los
agenciamientos de subjetividad “ordinarios” que se definen por su capacidad de “afectar y
ser afectados”. La desterritorializacion permite que se deshagan las formas de trabajo, de
vida y de lenguaje que encierran las fuerzas sociales en los imperativos de la valorización,
promoviendo una actividad que se refiere únicamente a las fuerzas y a los signos, a los
movimientos y al poder que los constituye.
Lo más importante en relación con la fuerza de trabajo internacional es su
competitividad, su visión de futuro y su capacidad para trabajar en colaboración” (Torres y
Schugurensky, 2001, p. 26 citado por Díaz 2013). Es así que las competencias se establecen
en herramientas indispensables en el proceso de aprendizaje–, se constituyan en el objetivo
mismo del aprendizaje, y se abandona aquel conocimiento destinado a ofrecer a los
estudiantes los elementos críticos necesarios para orientarse en los campos del saber; se
desplaza la disciplina al no permitir estos procesos de productividad y se superponen las
competencias.
Pero no hay una relación fáctica que nos permita definir qué es una competencia,
siguiendo en su trabajo García (2010) recopila varias de esas formas de ser ‘competencia’,
definidas como as ‘nuevas demandas del entorno’, las exigencias de la vida contemporánea,
exigen reinventar la escuela para responder a los complejos desafíos y retos a que debe
hacer frente la ciudadanía global del siglo XXI. Aunque en los planes curriculares y de
estudio de las instituciones, se enumeran las múltiples competencias, las cuales incluyen,
habilidades, capacidades, aptitudes; siguen apareciendo unas temáticas que deben ser el
medio no el fin del aprendizaje.
Jesús Rul Gargallo y Teresa Cambra (citado por García 2010) definen el término
como “la capacidad general o potencialidad adquirida por una persona –debida básicamente
a los valores, conocimientos y habilidades aprendidas en el sistema educativo– que le permite
seguir aprendiendo y utilizar esa base aprendida para encarar situaciones y resolver
problemas reales, así como desarrollar proyectos personales, cívicos y profesionales”. Es así
como la competencia, va mas allá de los aprendizajes del ámbito formal de la escuela; sus
relaciones con el sujeto son constantes y permanentes en todos los espacios en los que se
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desenvuelve, siendo potenciadas o por el contrario negativos para su desarrollo; teniendo
estrecha relación con su desarrollo personal, más allá que educativo o económico.
César Coll señala que “las competencias incluyen tanto aspectos cognitivos y
cognitivo-lingüísticos (pensar, comprender, decidir, dialogar, comunicarse oralmente o por
escrito, buscar y valorar la información, utilizar las nuevas tecnologías, etc.), emocionales
(asumir la responsabilidad, superarse, formular y gestionar planes de vida y proyectos
personales…), de relación interpersonal (cooperar, trabajar en equipo, gestionar conflictos,
empatizar…) y de actuación e inserción social (compartir, comportarse cívicamente,
interactuar y comunicarse con miembros de otras culturas…). Son fenómenos psicológicos
complejos que pueden ser denominados ‘competencias clave’ o ‘destrezas’ (skills)”.Es así, como
se establecen competencias en todos los niveles del sujeto; legitimado desde la
psicologizacion de la vida en siglo XX, que genera un creciente interés por las emociones y
sus repercusiones sociales; es así como se visibiliza una ruptura con lo factico de la
competencia; aquí no hay un espacio definido, el sujeto es múltiple según sus
potencialidades y la jerarquización se puede asociar con la calificación, con el salario o con
el numero de campos en los cuales se puede desempeñar el sujeto.
Pero si las competencias deben medirse, surge el cuestionamiento de cómo estos
aspectos inmateriales puedes ser controlados desde las pruebas estándar de la educación,
en las pruebas PISA se define “una competencia es más que conocimientos y destrezas.
Involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando
recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular”. Es así
como la competencia, se limita a resolver una situación problema en un contexto; que no
abarcarían esas competencias clave que señala Coll.
Incluso en un plano más laboral se ha llegado a plantear la competencia como “la
aptitud de encontrar un trabajo en relación a las cualificaciones que uno tiene o la relación
entre la educación y la vida profesional de uno”. Esta es la reducción de la competencia a una
cualificación netamente asociada con un mercado laboral; punto que ha sido clave en el
desarrollo de la educación técnica y tecnológica. Concepcion ampliamente aceptada y que
es repetitiva en los documentos internacionales, para validar las reformas y su importancia
para alcanzar el desarrollo.
La principal pregunta que surge es: ¿Qué es la competitividad?, hemos visto las
definiciones y relaciones de la competencia, así mismo la necesidad de competir, entre
países, entre instituciones, entre sujetos para desarrollarse y progresar; pero no se define
de la misma forma la competitividad; lo cual permite inferir que la competitividad es el
discurso que aglutina las prácticas que permiten la adquisición de competencias, a la vez
que el competir entre sujetos, instituciones, países y bloques económicos; es así que su
inmaterialidad abarca todos los niveles de la sociedad. Es decir la competitividad es el
entramado que da lugar a la competencia.
LA COMPETITIVIDAD Y LA ESCUELA: MATERIALIZACIÓN BIOECONOMICA
Es así el nuevo objetivo de la educación es la formación de un sujeto competente “La
educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de
conocimientos teóricos y técnicos evolutivos adaptados a la civilización cognitiva, porque son
las bases de las competencias del futuro” (García, 1998, pp. 29), para conseguirlo se
seleccionan contenidos, aparecen instituciones como el SENA en el caso colombiano que
forman en competencias, se integran diversos sectores para permitir que el aprendizaje
ocurra a lo largo de la vida y se establece la capacitación periódica en las empresas; siendo
sus lineamientos la formación para el mundo del trabajo en el nivel técnico.
Estas nuevas acciones de este renovado estilo de la acción gubernamental, por tanto,
se centran en crear una estructura competitiva que garantice la regulación económica sin el
dirigismo estatal, reconfiguración del Estado enmarcado en lo que se conoce como el Nuevo
Institucionalismo Ortodoxo, (Rutherfor, 2003) en el cual, el institucionalismo se ha
reactivado en múltiples campos como la historia, legislación de la economía;
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socioeconómica, evolución de la empresa, entre otros desde una perspectiva
interdisciplinar “Pero un tema común es que las instituciones son muy importantes, y que los
economistas necesitan pensar intensamente sobre las maneras en las cuales las instituciones
moldean el comportamiento y los resultados económicos, y son ellos mismos moldeados por
factores económicos, políticos e ideológicos” Teniendo como eje la economía para el
establecimiento de las lecturas de la sociedad, la historia y la política.
Estas políticas no estás alejadas de una forma de configuración social y de los sujetos
contemporáneos, la bioeconomia, que permite ver como el pensamiento económico prima
sobre los demás, ese así como gobernar puede traducirse con la pregunta: ¿Cómo conducir
la conducta de los demás? Gobernar es ejercer una acción en acciones posibles “el
funcionamiento, la eficacia, la fuerza de lo político y de la economía, tal como los conocemos
actualmente, no se derivan de las formas de racionalidad internas de esas lógicas, sino de
una racionalidad externa a ellas y que Foucault llama el “gobierno de los hombres” que
aparece en el siglo XVIII con el liberalismo, en el cual se hace la unión entre lo económico y
lo político; aumentando la injerencia del plano económico en la política.
Foucault nos plantea que el capitalismo no es únicamente un modelo económico
sino que es un pensamiento vivo, donde el sujeto de derechos y el sujeto legal se cruzan,
mediante lógica gubernamental, a partir de las tecnologías y los procesos de subjetivación
genera un nuevo sujeto el Homo economicus, un sujeto económico que establece sus
relaciones con otros sujetos económicos (constitución económica), no mediante una
transferencia de derechos, sino mediante una multiplicación espontánea de intereses. Uno
no renuncia a su interés. Al contrario, al perseverar en su interés egoísta, existe
multiplicación y satisfacción de las necesidades de todos. Esto nos muestra una de las
razones por la cual, desde la competencia, concepto estructurante del funcionamiento se
promueve tanto a nivel empresarial e individual; siendo la meta ser mejor y obtener más
que los demás.
Configurando unas nuevas relaciones del sujeto consigo mismo y con los otros, de
pensar y practicar una política de la multiplicidad que pasa al exterior de todos los “todos”
sustanciados: trabajo, mercado, Estado, nación, se convierte en inmateriales, bajo las
premisas económicas, medidos a través de indicadores y cuya resistencia no puede
plantearse desde las lógicas del trabajo como eje económico. Esto lleva a la atomización de
la unión sindical y los movimientos contrarios a la globalización y sus políticas, para Carl
Schmitt, la lógica de la economía política es un factor de despolitización y neutralización de
lo político porque la lucha a muerte entre enemigos se transforma en competencia entre
hombres de negocios (los burgueses), porque el Estado se transforma en sociedad, y la
unidad política del pueblo en multiplicidad sociológica de consumidores, trabajadores y
empresarios. Esta lógica que supera la visión marxista y de resistencia tradicional; que se
inserta en las formas de ver, leerse y querer ser de los sujetos.
Esta relación que es visible desde la globalización mediante las macro políticas
internacionales, se lee a través de una macrogubernamentalidad liberal sólo es posible
porque ejerce sus micro poderes en una multiplicidad, multiplicidad representada por los
Estados y pueblos; en este caso a través de la promulgación de políticas que mantienen los
procesos de gobernamiento mediante la presión de la deuda y el préstamo, los cuales
permiten la conducción de los Estados, que mediante las políticas internas de deuda y ajuste,
mantienen a sus ciudadanos dentro del sistema.
Es así como Sierra (2005) afirma que en la globalización de la economía se establece
como único camino para el desarrollo y así mismo la competitividad es el único instrumento
capaz de regular de modo optimo la economía; de esta manera la competitividad llena los
vacios de regulación que deja el Estado en los procesos de liberalización y da las
herramientas a los competidores para una circulación mercantil que de lugar al desarrollo.
Es de aclarar que estos no son procesos de dominación, sino que se establecen en el
marco de una libertad conducida, donde el Estado o El sujeto tiene la libertad de decir que
no pero las condiciones de posibilidad limitan ese no, no solo por las consecuencias directas,
perdida de la ayuda financiera, sino por los procesos de conducción del deseo donde el
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sujeto ansia estar dentro del sistema y obtener los beneficios; se desea estar en el sistema,
ser cosmopolita, competitivo y desarrollado.
Es así, que el mercado se extiende del ámbito económico y cada uno de los sujetos
es factor mercantil en sí mismo, como se expresa “por “mercado” siempre hay que entender,
no tanto igualdad del intercambio, sino más bien competencia e inequidad. Aquí, los sujetos no
son comerciantes, sino empresarios. Así pues, el mercado es el de las empresas y de su lógica
diferencial y desigual” (Rutherfor, 2003. Pág. 12) Es por ello, que desde algunos teóricos
económicos la desigualdad es necesaria para el funcionamiento del modelo, a la vez que la
competencia se basa en el ser mejor que, desde allí se plantea una jerarquización del poder.
Es por ello que se necesario los cambios en las prácticas del maestro, haciéndolas
acordes con las nuevas demandas del mercado, la pedagogía pasa de saber que posibilita el
pensamiento y la relación del maestro con su saber a ser instrumento facilitador de
aprendizajes y la investigación e innovación, entendiendo la innovación como aquellas
propuestas enfocadas a identificar y proponer mejores métodos de enseñanza, que hacen
más eficiente la formación de competencias en el estudiante.
La reflexión pedagógica del quehacer del maestro se pierde en medio de la búsqueda
de un mejor aprendizaje del estudiante. “Los cambios en lo que debe ser enseñado y
aprendido, las inflexiones en la pedagogía y la transformación de las instituciones escolares,
incluyendo la participación y la profesionalización docente son prerrequisitos básicos para
que la educación se asiente en los “cuatro pilares” básicos, que son su razón de ser: hacer que
los niños y jóvenes aprendan a conocer, a hacer, a ser y convivir con los otros” (García, 1998,
pp. 15). Es decir la inmaterialidad de las competencias, de las prácticas y la tensión entre la
enseñanza y el aprendizaje.
La escuela con el alma de la empresa, con unos procedimientos, contenidos
establecidos, producto medibles y evaluables; que no son inertes sino móviles, sino fuerzas
que luchan dentro de la forma, siendo posible el rastreo de diferentes fuerzas que luchan y
que dominan unas sobre otras dando paso a nuevas formas como es visible, como es mi
nuevo objeto la competitividad, que se muestra como el objetivo a formar, como una meta
y como el camino para el desarrollo. Para ciertos autores una educación de calidad es
sinónimo de una educación competitiva.
Es la teoría del “capital humano”, elaborada entre los años 1960 y 1970 la
materialización de la inversión en la vida, donde todos los aspectos del ser humano pueden
cuantificarse y modificarse, según los factores que acompañen, desde la inversión de los
padres en términos de educación, oportunidades, numero de hermanos, del estado nivel de
desarrollo, de apertura económica, sistemas educativos y de salud; que van a permitir que
cada sujeto sea parte y factor de crecimiento económico; es por ello que las políticas de
ajuste fiscal se enfoca en dichos factores: salud, educación, empleo, consumo y circulación
de bienes, capitales y personas.
Este pensamiento económico de los liberales, para hacer posible el mercado, lleva a
pensar en una política de la vida (Vitalpolitik): “una política de la vida, que no esté orientada
esencialmente, como una política social tradicional, hacia el aumento de los salarios y hacia
la reducción del tiempo de trabajo, sino que tome conciencia de la situación vital global del
trabajador, su situación real, concreta, desde la mañana hasta la noche, de la noche hasta la
mañana.” es decir la cuantificación de los sujetos, no solo de su producción sino de su
información; es por ello que la vida se convierte en lo primero que circula, así no sea de
medio físico, pero si las condiciones que lo rodean son de interés local.
Así mismo, Orozco (2004) nos presenta como en la sociedad actual, los medios de
comunicación están inmersos en todos los aspectos de la vida de los sujetos, transformando
sus relaciones y la disponibilidad de información; la cual es prácticamente infinita y ha
entrado a competir con la escuela, como espacio de educación y brindar los aprendizajes
que el sujeto necesita. Desde este análisis se encuentran varios fenómenos que reconfiguran
la escuela:
Es así como la influencia de los organismos internaciones no es únicamente un
enunciado económico, sino que es parte de un dispositivo gubernamental, en el cual el
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capitalismo es un pensamiento vivo de constitución de los sujetos, sus relaciones y
organización social que debe verse desde la constitución de formas de poder y de
racionalidad. Es así como al igual que los nuevos discursos que hicieron emergencia se da
un paso de las políticas del Banco Mundial, hacia el mercado y el desplazamiento de las
instituciones; limitando el papel de estas como un regulador y condicionado para el
funcionamiento del mercado. Por ello en la actualidad, estos objetivos se intentan cumplir
desde unas prácticas y discursos opuestos a los primeros; al proponerse la reforma al
Estado: Disminución de instituciones, poca injerencia del gobierno y condiciones de
mercado amplias y con pocos límites.
De esta manera, la influencia de los organismos internacionales, reconfiguran esa
escuela, el Estado, de forma que la institución se ve desde la flexibilidad de los mercados, la
interdisciplinaridad y como se puede articular a la empresa y al mercado; configurándose
en sí misma como una macro institución internacional de múltiples alcances, que no están
ligados a los intereses de la sociedad y con beneficios sociales directos. . “Sin un Estado
eficaz, es imposible alcanzar un desarrollo sostenible, ni en el plano económico ni en el social”
(BM, 1997, p. 1).
La educación presenta una papel fundamental en la política económica, como lugar
de inversión y producción; es decir, los procesos educativos se planean a miras de promover
mayor ganancia desde la inversión que se realiza; esta ganancia está dada por la producción
de capital humano; el cual a largo plazo va a permitir el desarrollo y la competencia; no por
unos niveles de trabajo mayor sino porque su producción a nivel uso financiero y
comportamiento flexible le van a permitir mayor ganancia al sector privado.
Dado que la competencia no es únicamente entre sujetos, sino que las instituciones
“la estructura de gobierno de las escuelas a fin de introducir mayor autonomía y control de
parte de los padres; la estructura de incentivos para los maestros y sus instructores, lo cual
incluye vincular las estructuras de pago al desempeño; y mecanismos para aumentar la
competencia entre escuelas” (BM, 1998, p. 6).Es así como la pertinencia es medida por el
nivel de competitividad que tienen los sujetos parte de las instituciones, que son producto
e indicador de competencia institucional.
Es así como la adquisición de competencias, es parte de la vida de los sujetos, los
múltiples espacios, la ciudad educadora, el medio laboral educador; dando lugar a la perdida
de hegemonía de la escuela, como centro de aprender; dado que esta mantiene los métodos,
procesos, formas disciplinaria de enseñanza; la cual restringe y controla lo que se debe
aprender; restringiendo el uso de diversos medios, la problematización del conocimiento
impartido y proponer procesos de emancipación de los sujetos. Este sistema rígido se cierra
y deslegitima otros espacios, al ser divertidos y no mantener la rigurosidad de la escuela.
Un factor constitutivo de la escuela es el mantenimiento de los tiempos, los cuales
se flexibilizan para ofrecer diferentes formas de educación, ajustándose a los ritmos de los
sujetos; premisa que va en contra de los tiempos definidos de aprender, la sucesión de
conocimientos y las etapas que no pueden saltarse. Así como los espacios diseñados,
destinados para el aprender como el aula y laboratorio; invisibilizando los múltiples
escenarios dentro y fuera de la escuela para aprender.
Es así como, se puede ver que la escuela es solo una institución entre las múltiples
que brindan competencias, en algunos casos de forma más eficiente; lo cual genera una
nueva tensión a su existencia; es así como la competitividad se expande no solo desde la
empresa sino a todos los ámbitos sociales; configurando un sistema desde la economía, una
bioeconomia que en este apartado se centro en las instituciones como legitimadoras y
reconfiguradas de forma constante y cuya influencia está inmersa en la constitución del
sujeto contemporáneo, en una de sus caras: El Sujeto Competente.
DEVINIENDO: DE LA MORAL COMPETENTE A LAS LÍNEAS DE FUGA
La apuesta del trabajo de grado es la caracterización de la moral competente,
Nietzsche establece la moral como una jerarquía de valores que enmarcan las prácticas, los
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saberes y las formas de ser sujeto en una época determinada. Es así, como a partir de los
documentos se encuentra un superposición de valores desde el pensamiento económico y
en los cuales la competitividad tiene influencia: el pensamiento individualista, la premisa
del beneficio económico, la eficiencia y efectividad, como cualidades deseables. El
procesamiento y el cambio como realidades y cualidades que deben establecerse; las cuales
como se esbozo en esta ponencia se refuerzan desde la globalización, el desarrollo y el
mejoramiento.
Es de resaltar, que el sistema educativo se enfoca, regula y estructura para formar
un sujeto acorde a las características de hoy, es decir dentro de un modelo capitalista,
individualizador y consumista. Por ello, esos son los valores que se reproducen en las aulas,
se establecen desde las políticas y los cuales van a permitir la supervivencia del modelo
económico hegemónico del momento; la circulación del capital y la modulación del deseo
de los sujetos para conseguir el estatus establecido.
Siendo la competitividad lo que hace valido y necesaria la escolarización, para
adquirir competencias básicas, permitiendo que el sujeto se inserte en el sistema escolar
con una finalidad, viendo la multiplicidad de competencias que buscan abarcar todos los
aspectos del ser humano, habilidades, conocimientos, sexualidad, comportamiento entre
otras. Es en este punto me pregunto si el objeto de mi tesis: La competitividad, puede ser
visto como una repetición desde la concepción de Delueze, un disfraz de la repetición o una
generalidad. Entendiendo que es un enunciado con unas prácticas que hacen relación a
diferentes conceptos como eficiencia, eficacia, mejoramiento, entre otros.
Así como podemos ver desde las políticas y dichas prácticas la generalización de la
escuela, la uniformidad de los aprendizajes, comportamientos y sujetos que deben
encontrarse, lo que enmarca la competitividad como una generalidad, una necesidad de
cumplir y ser. Lo cual, entre en contradicción con la singularidad de los sujetos maestros y
estudiantes, que se encuentran en la institución, que generan prácticas por fuera de lo
establecido, problematizaciones y apropiaciones de los conceptos de manera diferente; en
este punto la apropiación singular del enunciado competitividad se puede asociar con la
repetición, lo cual deberá ser rastreado a profundidad, para analizar las condiciones de no
posibilidad que presenta este enunciado.
Por ello, este trabajo apunta no solo a mostrar esos primeros avances en la
configuración del objeto, como se enmarca dentro de una racionalidad y el lugar de los
organismos internacionales en la legitimación e inserción del discurso, sino también es
posibilitar interrogar la competencia y la relación con la población, con el sujeto y desde allí
potenciar una línea de fuga.
Desde allí se puede dar un devenir de la competencia, una construcción singular de
concepto, que lo extrapole desde lo establecido, que no sea únicamente en una postura de
contradicción, desde sectores de los maestros que están en contra de éste, frente a lo cual
algunos atribuyen, frente a las posibles causas de la resistencia de los maestros Arroyo,
(1992), dice “El educador empírico se encontró sorprendido ante las novedades de la
especulación, tan distantes a veces y aun contrarias a sus propias experiencias. Y la necesidad
profesional de liberarse de aquella perplejidad es lo que constituyo en su problemática” frente
a ello se propone pensar la resistencia ante el discurso no como una respuesta a la dicotomía
teoría – práctica o al cambio social, sino como resultado de un proceso reflexivo paralelo al
poder hegemónico.
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RESUMO: O presente trabalho aborda aspectos da biopolítica, ao indicar uma das suas
facetas neoliberais, a saber: a associação de práticas penais e de segurança com políticas
sociais. Tendo como analisador o programa federal “Crack é preciso vencer”, buscamos
pensar como suas ações possibilitam o reordenamento do espaço físico de determinadas
regiões da cidade a partir de práticas ditas de cuidado e acolhimento dos considerados
vulneráveis.
ABSTRACT: The current work present some of the aspects of biopolitics, by indicating one
of its neoliberal facets, namely, the association of penal and security practices with social
policies. By analyzing the federal program "Crack é preciso vencer" ("Crack needs to be
overcome"), we intend to think how its actions enable the reorganization of the physical
space in certain areas of the city from presumed care and shelter practices to those
considered vulnerable.
O apelo pela redução da maioridade penal caminha junto com o crescente
extermínio da juventude pobre e negra. Caminham juntas, porém, de lados opostos. Juntase a esse cenário o desaparecimento forçado. Incalculável!
Nesta mesma cena, a preocupação é com a “epidemia” do crack e com os “zumbis”
que o consome. Preocupação com quem? Cuidado? Acolhimento?
Como cuidar em tempos de guerra, pergunta Batista (2014)?
Nas últimas três décadas vivenciamos práticas do que se convencionou chamar de
“guerra às drogas”. Uma política de tolerância zero para com algumas dessas substâncias.
Não todas, claro! Para algumas, a liberalização e profunda difusão midiática, para outras,
dependendo a princípio, dos usuários de algumas dessas substâncias e das regiões das
cidades nas quais elas são consumidas, uma intensa política de controle. A considerada
guerra às drogas funciona, nas referidas décadas, como “carro-chefe para a criminalização”
(D’elia, 2004, p. 189) e extermínio da pobreza, através de um discurso em busca de lei e
ordem que são afirmadas pela produção generalizada de medo, justificada exclusivamente
pelo aumento da violência urbana, sistematicamente associada à pobreza (Rodrigues,
2009).
Após o fim da guerra fria, a “indústria do medo” (Galeano, 1998, p. 39) apressou-se
em defender os interesses do mercado bélico americano instituindo a guerra contra as
drogas como principal meta da política americana, colocada em cena dentro do próprio país
pela política da Tolerância Zero e avançando mundo a fora, como por exemplo, os
acontecimentos na Nicarágua na década de oitenta e, mais recentemente, na Colômbia3.
Rapidamente, importamos o modelo da “guerra contra as drogas”, que acompanhou
o pacote do Capitalismo Mundial Integrado, implementado por aqui com as políticas
neoliberais e a consequente diminuição da participação social do Estado.
Pós-doutorando do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal
Fluminense. Bolsista Capes.
2 Doutora, professora titular do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-graduação em
Psicologia da Universidade Federal Fluminense.
3 Ações do Governo Americano na denominada Guerra às drogas implementadas pelo governo Georg
Bush.
1
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Não precisamos dizer que no Brasil tal “guerra” caiu como uma luva para os
interessados em gerir a mão-de-obra excedente do mercado de trabalho, ou seja, os pobres.
Nilo Batista (1998) ao estudar a política criminal brasileira para drogas, afirma que
a mesma teria passado por dois estágios distintos. O primeiro teria sido o modelo sanitário
que se estabeleceu do início do século XX até 1964, quando no golpe de Estado foram criadas
as condições para a emergência do segundo modelo, o enfrentamento bélico das drogas.
Nesta perspectiva, hoje, o uso do crack pela população de baixa renda é visto como
prática de risco para as cidades, produzindo medo e vontade de limpeza urbana. Palavras
como epidemia, zumbis e violência, são comumente, associadas a esse contexto. Após,
aproximadamente, duas décadas de presença dessa substância no Brasil e de imagens e
debates inflamados sobre as denominadas cracolândias, o governo federal implementou em
2011 o Programa Crack é possível vencer, que até 2014 custou 3,5 bilhões focado em ações
interministeriais de cuidado, saúde e repressão ao tráfico. Os debates que apresentamos
aqui se baseiam em pesquisa, por nós realizada, que vem tentando colocar em análise esse
projeto governamental.
O Programa tem como base um tripé de ações voltadas para a prevenção (educação,
informação e formação), o cuidado (aumento da oferta de tratamento de saúde e atenção ao
usuário) e a autoridade (enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas).
No período de execução do Programa, presenciamos ações pautadas pelo que
Macerata, Dias e Passos (2014) denominam como paradigma da abstinência em contraste
com o paradigma da redução de danos. Para os autores, nos últimos anos, surge no Rio de
Janeiro um dispositivo “pouco definido, mas muito propagado e presente nas ruas mais
centrais da cidade: a internação compulsória ou involuntária de dependentes químicos do
crack” (Macerata, Dias e Passos, 2014, p. 24).
Tendo como justificativas o tratamento de dependentes do crack e sua proteção
social, vem acontecendo o recolhimento e a internação compulsória de pessoas que vivem
nas ruas e utilizam a droga. Os referidos autores observam uma “linha de continuidade”
entre esta prática e a política de reordenamento do espaço público da cidade, conhecida
como “choque de ordem”4. Para eles a internação compulsória se dá a partir de quatro eixos
das políticas públicas de segurança e de proteção social: saúde, assistência social, justiça e
segurança pública (polícia).
Ao discutirem a formação desse dispositivo que congrega políticas de tratamento e
prevenção ao uso de drogas, intervenções de reordenamento urbano por parte do Estado e
uma pretensa garantia de direitos sociais, Macerata, Dias e Passos (2014) entendem que na
base desse dispositivo de internação compulsória estão articulados dois paradigmas
relacionados à atenção ao uso de drogas na atualidade: o paradigma da abstinência e o
paradigma da guerra às drogas; “e ainda, ligado a esses paradigmas, uma certa concepção
de cidade e ordenamento do espaço público: a cidade como empresa e o espaço público
‘limpo’ daqueles considerados degradados” (Macerata, Dias e Passos, 2014, p. 25).
Guerra às drogas, paradigma da abstinência, políticas de ordem pública
são práticas discursivas e intervenções concretas na cidade, que se
A operação Choque de Ordem é definida pela Prefeitura do Rio de Janeiro como sendo o “fim a
desordem urbana”. Segundo o site da prefeitura “a desordem urbana é o grande catalisador da
sensação de insegurança pública e a geradora das condições propiciadoras à prática de crimes, de
forma geral. Como uma coisa leva a outra, essas situações banem as pessoas e os bons princípios das
ruas, contribuindo para a degeneração, desocupação desses logradouros e a redução das atividades
econômicas. Com o objetivo de pôr um fim à desordem urbana, combater os pequenos delitos nos
principais corredores, contribuir decisivamente para a melhoria da qualidade de vida em nossa
Cidade, foi criada a Operação Choque de Ordem. São operações realizadas pela recém criada
Secretaria de Ordem Pública, que em um ano de existência vem conseguindo devolver à ordem à
cidade”. Site da Prefeitura do Rio de Janeiro acessado em: 16/09/2009.
4
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articulam no atual contexto carioca, dando condições de possibilidade
para a emergência dos dispositivos de internação compulsória de
usuários de crack.
Identificando também nestes dispositivos, certo modo de relação que a
sociedade estabelece com aqueles considerados anormais ou perigosos:
um modo de relação de guerra ou antagonista. A categoria de dependente
químico empregada para os usuários de crack parece reunir, sob este
estereótipo, aquelas experiências que excedem e escapam aos padrões de
vida “aceitáveis” na polis e, por isso, tomadas como “fora da ordem”,
portanto inimigos da ordem da cidade. As experiências de uso de droga e
do viver na rua aparecem como perigos públicos a serem ordenados e/ou
eliminados, seja pela via da “recuperação”, seja pela via da “exclusão”
direta destas pessoas (Macerata, Dias e Passos, 2014, p. 26).
Assim sendo, seguem os autores, a internação compulsória se realiza em uma dupla
direção: intervém sobre os indivíduos entendidos como sujeitos em vulnerabilidade social
e sobre os territórios onde se encontram esses indivíduos, buscando ocupá-los e reordenálos. Fabricação apenas possível por meio da articulação entre políticas de proteção social e
políticas de segurança pública.
Talvez seja conveniente mencionar que esse tipo de prática tem como referência a
Escola de Chicago e seu modo de governo da vida. Fundadora do neoliberalismo
estadunidense, essa doutrina tem como suporte a teoria da ecologia criminal, receituário
para muitos programas ditos mais “progressistas” na área da segurança pública, por mais
paradoxal que isso possa parecer.
As questões que tentamos problematizar aqui têm como fio condutor a ideia que as
políticas neoliberais, tal como o projeto “Crack, é possível vencer”, se sustentam no
acoplamento das esferas sociais e penais. O social vindo a reboque do penal, com seus
choques de ordem, seus “acolhimentos compulsórios”, suas remoções e extermínio seletivo.
São as práticas ditas de cuidado (campo social) que realizam procedimentos penais
tais como as internações compulsórias de usuários de crack. O policiamento comunitário
em favelas do Rio de Janeiro está acoplado com pretensos projetos sociais (UPP e UPP
social), que participam da doutrina“Choque de Ordem”, versão carioca do programa novaiorquino Tolerância Zero. Urge traçarmos algumas linhas de força que possibilitam o
cruzamento, hoje naturalizado, demandado, normalizado e normatizante entre as esferas
sociais e penais. O penal e o social de mãos dadas para o controle biopolítico da vida!
Para isso, utilizaremos um acontecimento-analisador5: o fechamento durante a
madrugada das quatro pistas da Avenida Brasil, uma das principais vias de mobilidade da
cidade do Rio doe Janeiro. O bloqueio da via se deu por quatro caveirões e cerca de dois mil
policiais para realizarem uma ação de “acolhimento” de pessoas na chamada cracolândia da
favela da Maré, situada às margens da referida avenida. Naquela oportunidade havia cerca
de trezentos usuários na região e o que pretendemos aqui sinalizar é que mesmo com a
disponibilização de dois mil policiais, técnicos das secretárias de saúde e assistência social,
e de Ordem Pública (lógico), guardas municipais, apenas 25 leitos hospitalares foram
disponibilizados para o processo de desintoxicação dos dependentes6.
Como se faz possível que uma ação como essa, que busca articular diferentes esferas
e políticas do campo social (assistência, saúde, educação) e da segurança opere com
tamanha discrepância, ao menos numérica, entre o aparato policial e as condições
destinadas ao tratamento? Que condições possibilitam, hoje, a demanda, cada vez maior,
por práticas de segregação e exclusão para usuários e dependentes do crack, pautadas na
segurança da sociedade e na busca pela higienização social?
Analisadores são acontecimentos que produzem rupturas nos processos instituídos, que permitem
desestabilizar, desacomodar, dinamizar verdades tidas como absolutas, estáticas e fechadas.
6 Jornal O Globo de 20/02/2013.
5
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Cenas como as ocorridas na Avenida Brasil são frequentes em outras regiões da
cidade que, subitamente, precisam de intervenção do Estado para revitalização do espaço
público. Entretanto, para que tal reordenamento do espaço aconteça, é necessário antes
produzir uma atmosfera de medo e claustrofobia social que justifiquem práticas higienistas.
Batista (2003) afirma que a difusão do medo do caos e da desordem tem servido para
disparar estratégias de exclusão e disciplinamento planejado de massas empobrecidas. O
medo funciona nesse ordenamento como porta de entrada para políticas genocidas de
controle social.
Associar a figura do zumbi com os usuários de crack que habitam determinadas
regiões da cidade possibilita retirar dessas pessoas o estatuto de humano, naturalizando
todo e qualquer tipo de intervenção por parte do Estado, das práticas de cuidado aos
linchamentos. De “braços abertos”7 para o extermínio!
Extermínios que nos acompanham em toda a história de nosso país. Dos indígenas,
dos africanos escravizados, dos paraguaios, dos que ousaram lutar contra a máquina de
morte da ditadura civil-militar, dos jovens pobres e favelados, dos indígenas (...) todos eles,
em algum momento de suas histórias, perderam o estatuto de humano.
Vislumbramos o programa “Crack é possível vencer” como um dispositivo que
articula uma aproximação programática entre as esferas de punição e assistência social,
relembrando a dupla direção mencionada por Macerata, Dias e Passos (2014). Intervém
sobre os indivíduos entendidos como sujeitos em vulnerabilidade social e sobre os
territórios onde se encontram esses indivíduos, buscando ocupá-los e reordená-los.
Para pensarmos a intervenção nesses territórios possibilitada pela mesma lógica da
infame guerra às drogas, entendemos ser necessário pensar em como se faz hoje a gestão
das grandes metrópoles brasileiras e na política de Tolerância Zero como lógica de gestão
do espaço público.
Atualmente, e cada vez com mais ênfase, a lógica de gestão das grandes cidades é a
da cidade empresa, cidade mercado, um negócio. Uma cidade que tem, a partir do
neoliberalismo, uma privatização crescente do público, ocorrendo, com isso, um processo
de gentrificação8 acentuada de determinadas regiões, expulsando dessas localidades
comunidades inteiras que tradicionalmente ali residiam. É o que Raquel Rolnik (2012)
denomina como sendo um déficit de cidade9. Cidade pra quem?

O programa “De Braços Abertos” foi estruturado pela prefeitura da cidade de São Paulo em frentes
de trabalho de zeladoria com remuneração de R$15 por dia, atividades de capacitação, três
alimentações diárias e vagas em hotéis da região. Em janeiro de 2014, depois de meses de diálogo
com os antigos moradores dos cerca de 150 barracos que ocupavam as ruas da região, os primeiros
participantes cadastrados ajudaram a desmontar suas barracas e foram para os quartos dos hotéis,
dando início à primeira fase das ações. O projeto parte do resgate social dos usuários de crack por
meio de trabalho remunerado, alimentação e moradia digna, com orientação de intervenção não
violenta. Suas diretrizes trazem um novo olhar sobre o dependente químico, que deixou de ser
tratado como um caso de polícia e passou a ser encarado como cidadão, com direitos e capacidade de
discernimento. O tratamento de saúde é uma consequência das etapas anteriores, e não condição
prévia imposta para participar do programa. As ações são coordenadas pelas secretarias municipais
de Saúde (SMS), Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Desenvolvimento, Trabalho e
Empreendedorismo (SDTE), Segurança Urbana (SMSU) e Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).
8 Denomina-se como gentrificação, (do inglês gentrification) o fenômeno que afeta uma região ou
bairro pela alteração das dinâmicas da composição do local, tal como novos pontos comerciais ou
construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando a população de baixa renda local. Tal
valorização é seguida de um aumento de custos de bens e serviços, dificultando a permanência de
antigos moradores de renda insuficiente para sua manutenção no local cuja realidade foi alterada. O
termo gentrification - deriva de "gentry", que que por sua vez deriva do Francês arcaico "genterise"
que significa "de origem gentil, nobre" -, entende-se também a reestruturação de espaços urbanos
residenciais e de comércio independentes com novos empreendimentos prediais e de grande
comércio, ou seja, causando a substituição de pequenas lojas e antigas residências.
9 Entrevista dada ao Jornal Brasil de Fato em 22/10/2012.
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Intervenções urbanas que acompanham as intervenções a usuários de crack são
pensadas na lógica construída pelo pensamento ecológico da Escola de Chicago, que tem
como parâmetro central a ideia de a cidade não ser somente um amontoado de homens
individuais e de convenções sociais decorrentes do agrupamento humano. Tão pouco, veem
a cidade como uma composição de suas ruas, parques, linhas de ônibus, metrô, rede de
esgotos, etc., não sendo meramente um mecanismo físico e uma construção artificial. Nessa
abordagem “cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições e dos
sentimentos e atitudes organizados, inerentes a esses costumes e transmitidos por essa
tradição” (Shecaira, 2004). Sendo assim, está envolvida nos processos vitais das pessoas que
a compõem.
Segundo Shecaira (2004), com o crescimento das cidades, os hábitos dos seus
habitantes passam a guardar certas características das áreas em que vivem. Cada parte da
cidade, tomada em separado, inevitavelmente se cobre com os sentimentos peculiares à sua
população. Os homens passam a se conhecer, a se relacionar, a se visitar mutuamente.
Algumas vezes há, em uma cidade, uma espécie de vigilância mútua entre os vizinhos. A esse
mecanismo Shecaira denomina controle social informal, tratando-se de uma espécie de
“polícia natural”, que coibiria certas atividades dos indivíduos. Porém, nas grandes cidades,
segundo os estudos da Escola de Chicago, a vizinhança tende a perder muito da identidade
que possuía nas pequenas comunidades.
Outro conceito citado por Shecaria (2004) é o de mobilidade. Toda a mobilidade de
qualquer organização ecológica, mudança de endereço, emprego, ascensão ou decadência
social, próprias das grandes cidades, com o seu aumento de estímulos em número e
intensidade, tenderiam a possibilitar um menor controle social informal exercido pelo
cidadão em face das relações de vizinhança.
Essas áreas de mobilidade seriam, segundo essa teoria sociológica, exatamente
aquelas onde se desenvolvem áreas de promiscuidade, vício, maior delinquência juvenil,
maior número de crianças abandonadas, etc. A mobilidade social contribuiria assim, para a
destruição das formas clássicas de controle social, tal como estabelecia a família, a
vizinhança, os grupos comunitários locais. “A ruptura dos vínculos locais e a debilitação das
restrições e inibições do grupo primário, sob a influência do ambiente urbano, é em grande
medida a responsável pelo aumento das condutas delituosas nas cidades grandes (Shecaira,
2004, p. 156).
Dois conceitos são importantes para entendermos a teoria ecológica aplicada aos
estudos da criminalidade realizados pela Escola de Chicago: “desorganização social” e
“áreas de delinquência”.
O conceito de desorganização social tem estreita relação com a questão da
mobilidade, ínsita das grandes cidades, caracterizando segundo essa teoria uma ruptura dos
mecanismos tradicionais de controle. A desorganização social seria preliminar à
organização de posturas e condutas humanas, uma experiência pela qual passaria o recémchegado à cidade com uma rejeição de hábitos e concepções morais, acompanhados de
conflito interior e de seu sentimento de perda pessoal. O crescimento das grandes cidades
produziria um processo de desorganização social, principalmente face à chegada de
migrantes, propiciando o aumento excessivo de doenças, crimes, prostituição, desordens,
insanidade e suicídios (Shecaira, 2004). Essas transformações profundas na cidade
fragilizaria o lugar desempenhado pela vizinhança de controle social informal, não sendo
mais possível refrear as condutas humanas, já que os vínculos que permitem a vigilância
interna não alcançam o recém-chegado.
Já o conceito de áreas de delinquência utilizado pela Escola de Chicago pauta-se na
teoria ecológica, ao pensar a cidade e seu desenvolvimento de acordo com círculos
concêntricos. Ou seja, uma divisão dita natural dos agrupamentos socioeconômicos que dão
forma e caráter à cidade, tendo cada agrupamento humano um lugar e uma função na
organização total da vida da cidade. Segundo essas análises, os problemas sociais,
psicológicos, de saúde pública e criminais estariam relacionados com a distribuição da
população por essas áreas. As de delinquência foram traçadas como sendo aquelas nas quais
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os índices de criminalidade seriam mais pronunciados, estando ligados à degradação física,
segregação econômica, étnica, racial, doenças, etc.
Essas áreas conflitivas, consideradas como áreas de delinquência, criaram, segundo
esse pensamento, distintos códigos morais e modelos de comportamento diferenciados, seja
pela degradação das moradias ou das consideradas péssimas condições de vida, seja pela
diversidade de valores culturais. Ainda de acordo com o pensamento da Escola de Chicago,
nessas zonas não haveria possibilidade de ser mantida a solidariedade social, com a
promoção dos valores tradicionais da comunidade. Isso favoreceria a influência das
soluções delituosas junto aos recém-chegados, sobretudo os jovens. Esse mecanismo estaria
“intimamente relacionado com o conceito de desorganização social acima exposto, o que
provocaria a falta de controle informal sobre adultos e principalmente sobre os jovens”
(Shecaira, 2004, p. 165).
Seguindo por essa lógica, os métodos individualizados não serão suficientes para a
diminuição significativa da criminalidade, o que pressupõe uma “macro-intervenção da
comunidade” (Shecaira, 2004, p. 167). Seguindo o autor, é a vizinhança que deve ser
fortalecida para o combate à criminalidade. Em tal proposta, busca-se trabalhar com os
desempregados da comunidade, como meio de envolvimento destes nos valores
comunitários, procurando reduzir este “grave vetor criminógeno, que é o desemprego, além
de diminuir a pobreza por meio do apoio estatal para redução e/ou minimização das
parcelas existentes à margem da sociedade” (Shecaira, 2004, p. 168).
Segundo o modelo da Escola de Chicago projetos arquitetônicos inovadores são
essenciais para as intervenções em territórios considerados degradados. O fato de não
retirarem, muitas vezes, as famílias de suas comunidades e de realizarem obras para a
mudança na infra-estrutura local permite que a sociabilidade tecida ao longo dos anos pelos
moradores mais antigos no território seja mantida. Nesse sentido, pode-se dizer que “... na
essência, projetos de desfavelização que priorizam o reforço da convivência social e que não
afastam as pessoas das áreas em que viviam devem ser considerados progressistas e
utilizados em larga escala para resgate da condição de cidadania dos estratos sociais mais
baixos e a consequente diminuição da criminalidade” (Shecaira, 2004, p. 171).
Para Shecaira (2004), algumas propostas de restauro de fachadas de edifícios
antigos, melhoria de conservação dos prédios públicos, cultivo de flores em terrenos baldios
de áreas ditas problemáticas quanto à criminalidade, construção de quadras de basquete
para clínicas noturnas e campeonatos de bairro foram associados à repressão total das
faltas mínimas (pichações, danos a edifícios públicos, riscos em veículos estacionados, jogar
sujeira nas ruas, etc.), sem prejuízo de mobilização feita junto a instituições sociais com “o
emprego de políticas públicas de diminuição de pobreza, tratamento de drogados em
instituições especializadas, resgate da dignidade das pessoas encaminhando-as para
empregos públicos e privados, etc.” (Shecaira, 2004, p. 172).
O empirismo da Escola de Chicago criou uma análise estatística dos dados policiais
e judiciais vinculados ao delito, chamando a atenção para a criminalidade em áreas pobres
e deterioradas da cidade. Segundo Shecaira (2004), essa Escola inaugurou um paradigma
reformista de resposta ao crime. No que concerne à política criminal, o foco é voltado para
a comunidade local, com a mobilização das instituições locais visando amenizar a
desorganização social e reconstituir a solidariedade humana
Tendo como base o estabelecimento de graus de riscos para determinadas
populações em áreas especificas da cidade e a construção de intervenções espaciais para
diminuir tais riscos, a gestão municipal propõe o reordenamento espacial da cidade,
promovendo uma verdadeira higienização social e a “revitalização” capitalista de
determinadas áreas urbanas, privatizando, a partir de parcerias público-privadas, espaços
públicos tidos como degradados.
Tal lógica, que gere a cidade, gere também a vida. Foucault (2008) ao estudar o
neoliberalismo americano percebe que o liberalismo é toda uma maneira de ser e pensar. A
lógica do capital que faz a gestão das cidades modernas é a lógica que governa a vida.
Biopolítica!
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Ao pensar o liberalismo, Foucault percebe que a diminuição da regulação do Estado
deve ser contraposta a um sentimento de liberdade que é, de fato, produzido pelo
liberalismo. Mas para produzir a cada instante liberdade, o liberalismo vai precisar de algo
chamado segurança.
Ou seja, o liberalismo, a arte de governar vai se ver obrigada a determinar
exatamente em que medida e até que ponto o interesse individual, os
diferentes interesses – individuais no que têm de divergente uns dos
outros, eventualmente de oposto – não constituirão um perigo para o
interesse coletivo contra os interesses individuais (...) Em suma, a todos
esses interesses – zelar para que a mecânica dos interesses não provoque
perigo para os indivíduos nem para a coletividade – devem corresponder
estratégias de segurança que são, de certo modo, o inverso e a própria
condição do liberalismo. A liberdade e a segurança, o jogo liberdade e
segurança, é isso que está no âmago dessa nova razão governamental
(Foucault, 2008, p. 89).
Desse modo, o liberalismo se insere em um mecanismo que terá, a cada instante, de
arbitrar a liberdade e a segurança dos indivíduos, manipulando interesses para administrar
os perigos e os mecanismos de segurança/liberdade. Foucault deixa claro que no
liberalismo há a necessidade de haver uma cultura política do perigo, um incentivo ao medo,
que, segundo ele, é a condição, o correlato psicológico e cultural interno do liberalismo.
Liberdade. Perigo. Risco. Segurança. Cidade. População.
Segue Foucault (2008) trazendo que a segunda consequência desse liberalismo e
dessa arte liberal de governar é a formidável extensão dos procedimentos de controle, de
pressão, de coerção que vão constituir como que a contrapartida e o contrapeso das
liberdades. Para isso, se difundiram as técnicas disciplinares tão estudadas pelo autor.
O neoliberalismo acentua esse quadro. Com a demanda por um Estado cada vez
menor, a ideia da teoria do capital humano capitaliza competências e modos de vida,
ocupando um lugar cada vez mais acentuado na vida humana. Outra característica do
neoliberalismo americano, segundo o autor, é a utilização das análises características da
economia de mercado para decifrar as relações não-mercantis, para decifrar fenômenos que
não são fenômenos estrita e propriamente econômicos, o que chama de fenômenos sociais,
realizando uma inversão do social com o econômico, generalizando a forma “empresa” para
todo o tecido social.
Nesse cenário de medo inflado e gestão dos dispositivos de segurança pela lógica do
mercado, a cidade de Nova York, no início da década de 1990, utilizou a política de
Tolerância Zero para lidar com os usuários de crack e, aproveitar para realizar o
reordenamento de espaços degradados da cidade. Wacquant (2001) denomina o programa
Tolerância Zero como sendo um instrumento de legitimação da gestão policial e judiciária
da pobreza que incomoda – a que se vê, a que causa incidentes e desordens no espaço
público, alimentando, por conseguinte, uma difusa sensação de insegurança, ou
simplesmente de incômodo tenaz e de inconveniência.
No Rio de Janeiro acontece o “Choque de Ordem”, com práticas repressivas de gestão
de determinados territórios da cidade e de circulação de pessoas e atividades econômicas.
Vendedores ambulantes, moradores de rua, trabalhadores informais precarizados são o
público alvo dessa política que tem, claramente, o programa Tolerância Zero de Nova York,
como seu norteador. Fato comprovado pela fala de seu gestor municipal quando da visita à
cidade, em 2009, de Rudolph Guiliani. Nessa ocasião o prefeito da cidade do Rio, Eduardo
Paz, expressa que aspirava ser o Guiliani do Rio10.
As práticas de Tolerância Zero no Brasil são “aperfeiçoadas” por nossa polícia
militarizada, pela histórica criminalização da pobreza, e por todas as conhecidas mazelas de
10

Notícia veiculada pelo site IG, no dia 03/12/09.
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um país de enorme índice de desigualdade social. As intervenções feitas nos espaços
ocupados pelos usuários de crack pobres buscam atingir também indivíduos tidos como
vulneráveis sociais. Tais políticas e práticas são formuladas a partir do entendimento que o
conceito de vulnerabilidade denota “múltiplas a condições, circunstâncias e determinantes
que influenciariam negativamente a saúde, a condição social e econômica de determinada
pessoa ou grupo populacional” (Macerata, 2014, p. 166).
Tais práticas de reordenamento urbano e de intervenções sobre a população
definida como vulnerável tem o cuidado com a vida como justificativa. Entendemos tal
cenário a partir do conceito de biopoder, formulado por Foucault (2008), no qual entende
que são modalidades de governo da vida, um conjunto de mecanismos pelos quais aquilo
que, na espécie humana, constitui suas características biológicas fundamentais que entram
numa política, numa estratégia política e de poder.
Desse modo, há, segundo Foucault, um grande paradoxo em nossa sociedade. O
período em que mais se fala e se defende a vida é também aquele em que mais se mata
(Foucault, 2005). Os discursos de defesa e cuidado com a vida, nessa nova modalidade de
gestão e governo da própria vida, essas estratégias biopolíticas, têm sua importância e
aceitação através do discurso científico e médico, que passam a pautar os modos legítimos
de viver, dentro de uma determinada norma. Com isso, há todo um procedimento de
normalização que investe, principalmente, mas não só, nas categorias que fogem à norma,
dentre as quais, hoje, se enquadram os considerados vulneráveis.
Assim, se voltarmos a nossa questão inicial, formulada por Batista, de como ser
possível cuidar em tempos de guerra, entendemos que a guerra se dá nessa perspectiva, no
controle e defesa de determinados modos de vida, em um contexto biopolítico. Para isso,
técnicas e procedimentos de segurança são operacionalizados para garantir, em nome da
vida e da sociedade, determinados modos de viver, enquanto outros precisam de correção,
ajuste e normalização. Em defesa desses modos legitimados de vida, tudo passa a poder.
Tudo pode a vida que limita a própria vida?
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar as práticas pedagógicas propostas
pelo Projeto Pescar em seu eixo Desenvolvimento Pessoal e Cidadania, tomando tais práticas
como estratégias de promoção da inclusão produtiva, um tipo específico de inclusão que
visa fazer com que cada um se comprometa com sua inclusão no mercado de trabalho. O
material empírico consiste o Manual de Desenvolvimento Pessoal e Cidadania do Projeto
Pescar, recurso desenvolvido para apoiar a atuação dos voluntários que atuam como
orientadores do projeto nas empresas, o Guia de Orientação para o Dirigente da Empresa,
que consiste em um caderno de informações gerais sobre a estrutura e funcionamento das
unidades do Projeto Pescar e o Relatório de Atividades 2013, o qual divulga os resultados
das atividades do exercício de 2013. As análises mostram a importância do eixo
Desenvolvimento Pessoal e Cidadania na produção de sujeitos comprometidos com sua
própria inclusão no mercado de trabalho. Nesse sentido, é possível compreender porque a
carga horária deste eixo corresponde a 60% do curso, contra 40% daquela destinada a
desenvolvimento de competências profissionais específicas.
PALAVRAS-CHAVE: Projeto Pescar, inclusão produtiva, biopolítica
ABSTRACT: This article aims to analyze the pedagogical practices proposed by Pescar
Project on its axis Personal Development and Citizenship, taking such practices as strategies
to promote productive inclusion, a specific type of inclusion which aims make each one
committed to his inclusion in the labor market. The empirical material consists of Manual of
Personal Development and Citizenship of the Pescar Project, resource developed to support
the work of volunteers who act as mentors in the project in enterprises, the Guideline for the
Director of the Company, consisting of a notebook of general information on the structure
and operation of the units and the Pescar Project Activity Report 2013, which discloses the
results of the activities of the year 2013. Analyzes show the importance of Personal
Development and Citizenship axis in the production of committed individuals with their
own inclusion in the labor market. Therefore, it is possible to understand why the workload
of this axis corresponds to 60% of the course, compared with 40% of that intended to
develop specific professional skills.
KEYWORDS: Pescar Project, productive inclusion, biopolitics
PROJETO PESCAR E INCLUSÃO PRODUTIVA DE JOVENS VULNERÁVEIS
O Projeto Pescar atua desde 1976 na preparação de jovens em situação de
vulnerabilidade social para o trabalho. Conforme informações disponíveis no site1, o Projeto
Pescar desenvolve uma “tecnologia social” que objetiva contribuir com a inclusão social de
jovens. Ele é desenvolvido por meio de cursos voltados para a formação profissional dos
usuários, através de parceria com empresas e organizações privadas e públicas que buscam
investir em práticas de responsabilidade social. A matriz curricular dos cursos está
organizada em dois eixos: um que se refere a conteúdos técnicos de qualificação
profissional, que ocupa 40% da carga horária, e outro, denominado Desenvolvimento Pessoal
1

Informações retiradas do site: <http://www.projetopescar.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2014.
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e Cidadania, que ocupa 60% da carga horária, com conteúdos gerais de formação humana e
cidadania. A metodologia dos cursos articula aulas teóricas e atividades práticas nos setores
da empresa, sendo uma premissa que o projeto ser implementado no ambiente da empresa.
O objetivo deste trabalho é mostrar como o eixo Desenvolvimento Pessoal e
Cidadania funciona como uma estratégia para a chamada inclusão produtiva, que, segundo
Lockmann (2013), se trata de um tipo de inclusão especial, distinta da inclusão escolar e da
inclusão social: a inclusão produtiva exige um investimento intensivo sobre os sujeitos para
que eles ajam como responsáveis por incluir-se e manter-se incluídos nos jogos do mercado.
Assim, é possível afirmar que a inclusão produtiva funciona como uma intervenção sobre o
meio visando reduzir o risco da miséria das parcelas populacionais em situação de
vulnerabilidade. Ou, em outras palavras, a inclusão produtiva funciona como uma ação
biopolítica.
Para a consecução deste objetivo, será analisado um conjunto de materiais
impressos e online produzidos pela Fundação Projeto Pescar que inclui o Manual de
Desenvolvimento Pessoal e Cidadania do Projeto Pescar, recurso desenvolvido para apoiar a
atuação dos voluntários que atuam como orientadores do projeto nas empresas, o Guia de
Orientação para o Dirigente da Empresa, que consiste em um caderno de informações gerais
sobre a estrutura e funcionamento das unidades do Projeto Pescar e o Relatório de
Atividades 2013, o qual divulga os resultados das atividades do exercício de 2013 da FPP.
Na seção seguinte, fazemos uma breve discussão do conceito de inclusão produtiva.
Posteriormente, apresentamos as análises do material empírico.
O IMPERATIVO NEOLIBERAL DA INCLUSÃO PRODUTIVA
Frente ao exposto, chama a atenção que um projeto que se propõe a dar formação
profissional tenha 60% de sua carga horária dedicada a assuntos gerais, muitos deles de
ordem considerada privada, como família, sexualidade e higiene. Tomamos essas práticas
como estratégias de governamento dos alunos para a produção de um sujeito com
determinadas competências profissionais, mas, também, de um sujeito moral alinhado com
os pressupostos da sociedade contemporânea. A inclusão produtiva não se limita a ações
que coloquem os indivíduos no mercado, mas deve incidir, sobretudo, na produção de
subjetividades, engendrar um certo ethos, que os tornem capazes de responsabilizarem-se
por sua inclusão. Portanto, o eixo Desenvolvimento Pessoal e Cidadania desempenha um
papel, em termos de inclusão produtiva, de relevância maior que a própria formação
profissional específica.
A proposta educativa do Projeto Pescar, portanto, parece ser atravessada por
imperativos de uma governamentalidade neoliberal que busca transformar cada um em um
empresário de si. Nessa lógica, é necessário colocar todos dentro do jogo de mercado e, para
aqueles que não têm condições mínimas de inserir-se por seus próprios meios, “deve-se
prover recursos mínimos que garanta pelo menos a sua entrada” (SARAIVA; LOPES, 2011,
p. 19).
O conceito de governamentalidade foi apresentado por Foucault (2008a), no curso
realizado no Collége de France, em 1978, sob o título "Segurança, Território, População",
sendo uma racionalidade política e econômica que se espalha pelo tecido social, buscando
criar sujeitos governáveis através de diferentes técnicas de controle, normalização e
condução das condutas. Um dos aspectos que vincula o Projeto Pescar ao exercício de uma
governamentalidade neoliberal relaciona-se à sua constituição enquanto entidade social do
terceiro setor da economia. Nesta racionalidade, de acordo com Saraiva e Lopes (2011, p.
25) “[...] o Estado e organizações paraestatais são convocados a promover intervenções
sociais para produzir os sujeitos capazes de atuar no mercado”.
De acordo com Lazzarato (2011), o governo neoliberal entende que a gestão do
social deva ser igual à gestão de uma empresa e, por isso afirma que as intervenções no
social são para propiciar a “multiplicidade, a diferenciação e a concorrência das empresas”.
Nesta lógica, as políticas sociais servem para manter o bom funcionamento do mercado. Elas
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não têm por finalidade a redução das desigualdades, ao contrário, devem manter cada
sujeito em zonas diferentes para alimentar a concorrência de mercado. A concorrência é
central para a manutenção da lógica neoliberal, por isso é necessário cuidar para que todos
os sujeitos se encontrem em um estado de “igual desigualdade” (LAZZARATO, 2011, p. 22).
Assim, é possível dizer que as políticas sociais, nos mais diversos campos de atuação, visam
fazer a gestão da desigualdade. Neste caso, nenhum sujeito pode estar na condição de
desfiliado2 (CASTEL, 1998) do Estado e, para que isso não ocorra, sempre haverá uma
política social que atenda as necessidades deste sujeito, mesmo que minimamente, para
manter seu vínculo com o Estado. Segundo Lazzarato (2011, p. 22), a ideia de investimento
no sujeito parece estar vinculada com a “individualização” das políticas sociais, ou seja, para
cada situação haverá uma política social que não terá a intenção de garantir proteção aos
indivíduos “contra os riscos”, mas abrir um espaço econômico no qual eles poderão
“assumir e enfrentar individualmente os riscos”.
Neste sentido, parece que as políticas sociais são estratégias que possibilitam a
inserção, ainda que desigual, das classes menos favorecidas no jogo econômico. Em outras
palavras, na busca de governar todas as “camadas sociais”, as políticas sociais intervêm
dando condições mínimas àqueles que não conseguem produzir para o seu sustento,
inserindo-os numa rede de consumo. Lockmann (2013, p. 33) compreende que as políticas
sociais são estratégia de governamento dos sujeitos “pensadas e organizadas no interior de
uma racionalidade neoliberal, que pretende incluir a todos nos jogos do mercado,
diminuindo o risco social produzido por essas camadas da população e constituindo sujeitos
produtivos e responsáveis por sua autogestão”. A autora, em sua tese (LOCKMANN, 2013),
evidencia o quanto esses programas, que constituem o aparato das políticas sociais
públicas, são formas de governar as condutas dos sujeitos, bem como produzir sujeitos que
atendam às exigências de certa racionalidade, neste caso a racionalidade neoliberal. Tais
programas, ao investir nos sujeitos dando lhes condições de jogar no mercado, visam que
este investimento possibilite aos usuários o alcance da autonomia e, assim, possam
futuramente participar sozinhos do mercado.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
a proteção social, que se materializa através das políticas, programas e
projetos sociais, visa à garantia da vida, a redução de danos e a prevenção
de riscos. É um pacto dos diversos grupos da sociedade para a redução
da vulnerabilidade, da insegurança e do risco da pobreza (BRASIL, 2015).
Parece que em momento algum o governo, através das políticas de proteção social,
tem a intenção de eliminar as desigualdades, mas de fazer sua gestão, de modo que elas não
sejam excessivas a ponto de prejudicar os processos concorrenciais. Segundo informações
do Instituto Democracia e Sustentabilidade na seção Roda de Conversas, as políticas sociais
no Brasil tiveram significativas mudanças nos últimos anos. Passaram de uma metodologia
assistencialista centrada na distribuição de “cestas básicas”, para a transferência de renda
direta com contrapartida dos beneficiários. O instituto aponta a necessidade de uma
terceira geração de políticas sociais, nas quais o principio seja a “inclusão produtiva”. De
acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (BRASIL, 2015), o
Programa Brasil sem Miséria, instituído pelo Decreto 7.492, de 2 de junho de 2011,
incorporou uma série de políticas, programas e ações no âmbito da saúde, educação e
assistência, bem como define como um dos eixos estruturantes do programa a “inclusão
produtiva”, junto com “garantia de renda” e acesso a serviços” (BRASIL, 2015). A utilização
do conceito de inclusão produtiva como eixo estruturante deste programa torna evidente
que as políticas sociais estão ancoradas na racionalidade neoliberal. Visam produzir sujeitos
capazes de se inserirem no contexto do consumo e da concorrência. Lockmann (2013, p.
De acordo com Castel (1998, p. 536) desfiliação é conceituada como “a ausência de inscrição do
sujeito em estruturas portadoras de um sentido”.
2
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147) aponta que as políticas sociais têm investido intensamente no desenvolvimento do
“capital humano”, especialmente na infância, por meio de práticas predominantemente
educativas, “seja a educação da criança desde a mais tenra idade, seja a educação e a
instrução da mãe durante a gestação, para que possa oferecer os cuidados necessários ao
filho”. A autora, ainda, menciona o investimento no que denomina de “capitais humanos
recuperáveis”, que diz respeito àqueles sujeitos considerados improdutivos na sociedade.
Os programas de transferência de renda os mantêm no jogo do mercado, porém com
condicionalidades que devem ser atendidas pelos beneficiários como participar de
programas de geração trabalho e renda. A articulação entre programas sociais de
transferência de renda, inclusão escolar, geração de trabalho e renda, bem como
qualificação profissional, representam as iniciativas governamentais de “investimento em
capital humano” (LOCKMANN, 2013, p. 148).
A educação torna-se um campo fértil para funcionamento das políticas sociais de
inclusão, pois a escola parece ser a instituição que mais possibilita o investimento na
infância e na juventude, uma vez que todos devem passar por processos de escolarização. O
Programa Bolsa Família, por exemplo, realiza transferência de renda para famílias em
situação de pobreza, sendo uma das condicionalidades manter os filhos na escola. Outro
exemplo seria o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que oferece
bolsas para trabalhadores e jovens realizarem cursos profissionalizantes. Além desses, seria
possível citar tantos outros que também tem como foco reforçar a escolarização de crianças
e jovens em situação de exclusão, como o Programa Escola Aberta, o Programa Saúde na
Escola e o Programa Mais Educação. Todos estes programas, de alguma forma, trazem para
dentro das escolas o atendimento de demandas sociais das classes menos favorecidas.
Lockmann (2013) chama a atenção para outro fenômeno que vem ocorrendo no
Brasil, contribuindo também para governar a população.
Podemos caracterizar esse novo fenômeno como uma “obsessão
contemporânea pela educação” ou como um processo de
educacionalização do social, pelo qual os problemas sociais, econômicos,
de saúde, de desemprego, se tornam problemas educacionais ou, pelo
menos, podem ser solucionados por meio da educação. A educação se
torna a solução proposta para essa gama de problemas, independente da
amplitude que eles possam assumir, justamente porque é a partir dela
que os sujeitos poderão produzir conhecimentos úteis para gerenciar
suas próprias vidas e os riscos da sua própria existência (LOCKMANN,
2013, p. 286).
A expressão educacionalização do social foi criada pelo sociólogo Janpeter Kob, na
Alemanha no final da década de 1950, para ser utilizada como conceito para identificar a
orientação global ou a tendência de pensar a educação como o ponto central para abordar
ou resolver maiores problemas humanos (DEPAEPE; SMEYERS, 2008). Atualmente as
discussões sobre as implicações do processo de educacionalização do social têm se
propagado para diversos países da Europa e América do Norte, em estudos empreitados
pelos autores James Marshall, Thomas S. Popkewitz, Naomi Hodgson, Maarten Simons, Jan
Masschelein, Paul Smeyers e Marc Depaepe. No Brasil, é possível perceber sinais da sua
emergência entre o século XIX e XX, conforme estudos realizados Jorge Nagle (apud
LOCKMANN, 2013), que denominou de “entusiasmo pela educação” essa tendência. O
sentido dado ao termo reflete a noção de que pela educação escolar, que deve atingir todas
as classes sociais, o país poderia chegar ao mais alto grau de desenvolvimento econômico,
político e social. Para Lockmann (2013, p. 209) esse “entusiasmo pela educação” foi a
condição que pode justificar a “obsessão contemporânea pela educação”. Tal aspecto reflete
significativos deslocamentos no papel da escola pública, no entendimento que temos sobre
os conhecimentos escolares. Para a autora, as mudanças têm relação com o movimento de
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educacionalização do social e, também com a proliferação das políticas de assistência social,
ou seja, com o imperativo da inclusão.
Lockmann e Traversini (2014), no artigo O alargamento das funções da escola
contemporânea e os processos de in/exclusão, analisam uma série de documentos que
legislam sobre os programas e projetos sociais, tornando evidente o quanto a educação se
mostra um espaço privilegiado no funcionamento dessas iniciativas do governo, a chamada
educacionalização do social.
Nesses documentos, fica evidenciado que diversos problemas sociais são
apontados como passíveis de serem solucionados pela educação.
Problemas da ordem da saúde, da produtividade, do emprego, do uso de
drogas, da gravidez na adolescência, se tornam, em nossa sociedade,
problemas educativos ou educacionais. A educação passa, assim, a se
constituir como a grande salvadora das mazelas sociais (LOCKMANN;
TRAVERSINI, 2014, p. 3).
As práticas pedagógicas, invadidas pelo imperativo da inclusão, causam um
alargamento das funções escolares, bem como dos saberes tidos como de domínio da escola.
Para além do ensino de matérias como história, matemática, biologia, química e outras, as
escolas devem incorporar nas práticas de ensino momentos de aprendizado sobre modos
de se comportar, de aprender a relacionar-se com si e com os outros, sobre administração
de conflitos, de gerenciamento da vida, trazendo para o currículo conteúdos que dizem
respeito a saúde, nutrição, higiene, drogas entre tantos outros. É importante salientar que
tais práticas educativas visam governar as condutas dos sujeitos, com ênfase no cuidado de
si, bem como se produzir sujeitos autogovernáveis.
Assim, é possível dizer que, na contemporaneidade, as práticas educacionais são
espaços privilegiados de governo das condutas. Diferente da escola da modernidade,
centrada na disciplina dos corpos e dos saberes, atualmente a ênfase está nas estratégias
que possibilitem ao sujeito o governo de si, por meio da aprendizagem. Isso não quer dizer
que as práticas disciplinares tenham desaparecido, elas parecem conviver com as práticas
subjetivação do governo de si, ainda com menor espaço de intervenção. O próprio
funcionamento do Projeto Pescar atesta isso. Como mostramos em outro artigo (ORTÁCIO;
SARAIVA, 2015), o modelo pedagógico adotado é fortemente disciplinar, mas está
articulado com práticas relacionadas à inclusão produtiva que se relacionam com outros
modos de governar os sujeitos.
Na próxima seção, apresentamos a análise do material empírico, evidenciando o
modo como o Projeto Pescar coloca-se como uma estratégia de inclusão produtiva.
PROJETO PESCAR E A INCLUSÃO PRODUTIVA
As discussões sobre inclusão produtiva parecem estar cada vez mais disseminadas
na atualidade. Há, no século XX, uma consolidação da ação do Estado na organização de
sistemas de garantia legais que objetivam dar acesso a bens e serviços que possibilitem a
proteção social dos indivíduos que não conseguem se inserir no ciclo produtivo
(NASCIMENTO, BARACUHI, 2013). E, por isso, os discursos sobre capacitação, qualificação
profissional e inserção produtiva das políticas sociais trazem sempre como premissa a
condição de “vulnerabilidade social” dos sujeitos. Neste sentido, a inclusão produtiva parece
atender a um dos imperativos da governamentalidade neoliberal, em que todos devem ter
condições de participar do jogo do mercado.
No Projeto Pescar, o imperativo de inclusão por meio do trabalho daqueles que são
considerados vulneráveis fica explícito nos excertos retirados do Relatório de Atividades de
2013 (FPP, 2014, p. 7-8, grifo das autoras).
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A Fundação Projeto Pescar promove a integração de Jovens em situação
de vulnerabilidade social com o mundo do trabalho. Com vistas à sua
inserção, manutenção e ascensão no mercado formal, a entidade de
assistência social oferece cursos socio-profissionalizantes gratuitos, ou
seja, qualificação técnica e conhecimentos específicos, habilidade e
atitudes, para adolescentes com idade entre 16 e 19 anos.

Voluntários, escolas, Educadores Sociais, apoiadores, Empresas
parceiras e seus funcionários, Familiares, Conselhos e Fóruns Municipais
também se unem e se articulam para promover a integração do jovem
ao mundo do trabalho, assegurando que esta parcela da população
tenha os mesmos direitos e deveres de todos os cidadãos brasileiros.

O excerto acima também traz um aspecto relevante a ser mencionado e que reforça
o movimento do Estado em intensificar uma terceira geração de políticas sociais com foco
na inclusão produtiva. De todos os materiais analisados até o momento, este é um dos
poucos excertos que traz explicitamente o reconhecimento por parte da Fundação Projeto
Pescar de sua caracterização como entidade de assistência social. Isso se deve ao fato de
que, em 2011, foi consolidada a Lei nº 12.101 de novembro de 2011, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social. Neste momento, muitas
entidades do terceiro setor que exerciam atividades consideradas assistenciais na área de
saúde, educação e assistência foram reorganizadas de acordo com sua atividade fim. O
Projeto Pescar, que anteriormente vinculava-se ao regime de entidade de assistência na
área da educação, passou a vincular-se às diretrizes da Política Nacional de Assistência
Social, integrando os serviços da rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência
Social, no nível da Proteção Social Básica, que define as características a serem enfatizadas
em um serviço para jovens de 15 a 17 anos:
Tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e
contribui para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na
escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a
convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o
mundo do trabalho. As atividades devem abordar as questões
relevantes sobre a juventude, contribuindo para a construção de novos
conhecimentos e formação de atitudes e valores que reflitam no
desenvolvimento integral do jovem. As atividades também devem
desenvolver habilidades gerais, tais como a capacidade comunicativa e a
inclusão digital de modo a orientar o jovem para a escolha profissional,
bem como realizar ações com foco na convivência social por meio da artecultura e esporte-lazer. As intervenções devem valorizar a pluralidade e
a singularidade da condição juvenil e suas formas particulares de
sociabilidade; sensibilizar para os desafios da realidade social, cultural,
ambiental e política de seu meio social; criar oportunidades de acesso a
direitos; estimular práticas associativas e as diferentes formas de
expressão dos interesses, posicionamentos e visões de mundo de jovens
no espaço público (BRASIL, 2009, p. 10, grifo das autoras).
Pode-se dizer que este esforço do Estado coloca em funcionamento uma grande
tecnologia de poder constituída por políticas concretas que atuam no corpo da população,
sejam essas políticas ligadas ao Estado ou disseminadas nos “micropoderes das relações
cotidianas” (NASCIMENTO, BARACUHY, 2013, p. 18). De alguma forma, estamos todos
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sendo conduzidos por práticas e regras que nos permitem entrar e manter uma posição no
jogo econômico. Lopes (2009, p. 155) indica dois imperativos que vem atuando fortemente
no jogo neoliberal:
A primeira regra é manter-se sempre em atividade. Não é permitido que
ninguém pare ou fique de fora, que ninguém deixe de se integrar nas
malhas que dão sustentação aos jogos de mercado e que garantem que
todos, ou a maior quantidade de pessoas, sejam beneficiados pelas
inúmeras ações de Estado e de mercado. Por sua vez, Estado e mercado
estão cada vez mais articulados e dependentes um do outro, na tarefa de
educar a população para que ela viva em condições de sustentabilidade,
de empresariamento, de autocontrole, etc.
Apesar da Fundação Projeto Pescar não ser uma instituição juridicamente estatal,
sua atuação está regulamentada por uma política pública social, ou seja, de certa forma
representa o Estado. Neste caso, a parceria entre Estado e mercado parece reforçada nas
palavras do presidente voluntário da FPP, Edgar Bortolini (FPP, 2014, p. 8):
Ainda se tem muito para avançar no âmbito das políticas públicas, no diz
respeito à inserção dos jovens no mundo do trabalho, mas 2013 ficou
marcado para a Fundação Projeto Pescar pelo reconhecimento da
Aprendizagem Profissional, pela Assistência Social (Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome) e pela revalidação do Jovem
Aprendiz Pescar pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Conquistas que
legitimam a principal inspiração que deu origem ao Projeto Pescar, em
1976, e se mantém até hoje: “Construir uma sociedade solidária, de
pessoas e organizações transformadoras”, ou seja, ir além de “dar o
peixe”, ensinar a pescar.
No Guia de Orientação para o Dirigente da Empresa (2009, p. 14), fica explícita a
importância dada pelo Projeto Pescar em aproximar os jovens do mundo do trabalho. O
material orienta para que a formação seja realizada integralmente nas dependências da
empresa, justificando que “o ambiente organizacional funciona como um laboratório para
que o jovem possa exercitar atitudes de convivência ao mesmo tempo em que adquire novos
conhecimentos teóricos e práticos”. O site da FPP, no link “Jovem Aprendiz Pescar”, indica
alguns benefícios que a empresa aufere ao permitir que a formação seja realizada nas suas
dependências, pois “isso facilita a identificação de talentos a serem absorvidos” (FPP, 2015).
De acordo com Kuenzer (2002, p. 78), cada etapa do desenvolvimento do processo
produtivo gera necessidades próprias de produzir conhecimento, o que implica na
elaboração de certas políticas e projetos pedagógicos. Ou seja, as práticas pedagógicas
utilizadas em entidades de formação para o trabalho são endossadas pelas empresas como
um meio que permite aumentar produtividade para melhor adaptação dos trabalhadores às
novas configurações organizacionais e técnicas do mundo do trabalho (MANDETTA, 2013).
Conforme consta no Manual.
Um dos grandes desafios da educação atual é o como estabelecer sua
adequação a uma sociedade que exige cada vez mais do cidadão uma
formação geral e de qualidade. Dentre as competências necessárias
exigidas nessa formação, a alfabetização para o uso da tecnologia, no
desenvolvimento das mais diversas atividades, constitui o maior desafio
da educação e dos educadores. Na era da informação, a educação é
elemento de progresso e de inclusão social (FPP, 2008, p. 44).
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As instituições educacionais incluem-na [a tecnologia digital] como
recurso de ensino-aprendizagem, todos com a certeza de que o seu
domínio permite o acesso ágil a um vasto e robusto universo de
informação e diversidade de dados. Para estar em consonância com o
mundo atual, seja no que concerne ao trabalho, seja no desenvolvimento
individual (FPP, 2008, p. 44).
De acordo com Lockmann (2013), os programas e projetos de inclusão produtiva
podem ser entendidos como relevante ferramenta de enfrentamento da pobreza, de
atendimento das necessidades básicas de crianças e jovens vulneráveis, com ênfase na
formação cidadã, bem como uma estratégia de inserir todos no jogo econômico de um
Estado Neoliberal. Ainda segundo esta autora (LOCKMANN, 2013, p. 152), “a inclusão
produtiva é um tipo específico de inclusão que requer um investimento constante sobre o
sujeito, justamente por ser ele o próprio responsável, não só por se incluir nos jogos do
mercado, mas também por se manter incluído”. Tal investimento sobre o sujeito estaria
presente no Projeto Pescar, o que pode ser percebido a partir da orientação do Manual (FPP,
2008, p. 25) aos educadores: “quem trabalha com jovens é desafiado constantemente a
mostrar opções de caminhos e a estimular os jovens a seguir adiante sempre, de não
desistir frente às dificuldades e limitações que encontram no percurso de suas vidas”. O
Manual (FPP, p. 48) ainda indica que “deve-se estimular no jovem sua capacidade
argumentativa, sem exigir que se exima de suas responsabilidades no âmbito familiar, na
escola e no trabalho”.
Também, o Relatório de Atividades de 2013 (FPP, 2014, p. 21), ao descrever os
resultados do processo metodológico do projeto na busca pelo protagonismo juvenil,
menciona que:
Nas Unidades, os Jovens são estimulados a resolver situações-problemas
criadas pelos Educadores Sociais, para que desenvolvam habilidades e
estratégias que lhes proporcionem a apreensão, por si mesmo, de novos
conhecimentos. Desenvolvendo nos adolescentes a capacidade de
aprender a aprender, habituando-os a determinar por si próprios as
respostas às questões que os inquietam, sejam elas escolares ou da vida
cotidiana, ao invés de esperar uma resposta pronta, trabalha-se no dia a
dia o protagonismo juvenil. E um dos resultados é expresso com a turma
assumindo seu espaço na comunidade e contribuindo com ações
solidárias, para diminuir os problemas existentes.
Com isso, pode-se compreender que os investimentos tanto do Estado, como de
instituições privadas de diferente natureza, entre elas o Projeto Pescar, estão implicados em
uma forma de pensamento político atual alicerçado em princípios neoliberal que, por sua
vez, incidem num certo tipo de governamento dos sujeitos (LOCKMANN, 2013). Para
Lazzarato (2011, p. 50-51), na governamentalidade neoliberal, todas as instituições de
proteção social podem ser consideradas como “dispositivos de governo das condutas, de
produção de desigualdades, de fabricação da miséria”, pois essa racionalidade atua sobre
tais desigualdades e governa a partir delas. Lazzarato (2011, p. 50-51), argumenta ainda
que, a lógica neoliberal:
[...] procura somente estabelecer um equilíbrio tolerável, um equilíbrio
suportável para a sociedade entre normalidades diferentes: entre a
normalidade da pobreza, da precariedade, e a normalidade da riqueza.
Ela não se ocupa mais da “pobreza relativa”, das distâncias entre os
diferentes rendimentos, e ela também não se ocupa mais de suas causas.
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Ela se interessa somente pela “pobreza absoluta” que impede o indivíduo
de disputar o jogo da concorrência.
De certa forma, o pensamento político neoliberal busca definir um mínimo vital para
que a população possa continuar atuando e mantendo-se no jogo da concorrência. Abaixo
desse mínimo vital, estão aqueles que escapam do mundo social e podem e devem ser
ajudados, “mas de maneira pontual e não sistemática” (LAZZARATO, 2011, p. 51). A FPP, ao
definir como umas das regras para ingresso dos jovens no projeto é de que “não possuam
experiências sistemáticas no mercado formal de trabalho” e “não tenham concluído ou
estejam cursando algum tipo de curso técnico ou profissionalizante” (FPP, 2015), atua
pontualmente sobre esses excluídos que estariam fora do jogo da concorrência.
Diante do exposto até aqui, acredito que as políticas, programas e projetos de
inclusão produtiva, para além de contribuir com o enfrentamento da pobreza, também são
estratégias de constituir sujeitos pobres, marcando o lugar e os espaços de circulação desses
sujeitos, uma vez que não se identifica tais ações para as camadas privilegiadas da
população.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises aqui apresentadas permitem afirmar que o Projeto Pescar se constitui
em uma estratégia de promoção da inclusão produtivas, por meio de uma “tecnologia
educacional”, termo adotado pela própria Fundação Projeto Pescar. Esta inclusão produtiva
não pode estar limitada ao desenvolvimento de competências profissionais específicas, mas
a um certo ethos, uma subjetividade que deseje e se comprometa com não apenas com sua
inclusão no sistema produtivo, como também com a manutenção dessa posição.
Também fica evidente na pesquisa, o esforço do Estado em reordenar as instituições
que prestam serviços na área de assistência social, colocando em funcionamento,
juntamente com o mercado, uma grande tecnologia de poder através das políticas sociais
concretas de inclusão. Assim, governam os sujeitos para que todos se insiram e se
mantenham, mesmo que minimamente, no jogo econômico (LOPES, 2009). Neste contexto,
percebe-se que as políticas, programas e projetos de inclusão produtiva, no qual o Projeto
Pescar se vincula, se destinam somente à camada da população menos favorecida. E se o
sujeito se produz na sua própria história, através de um regime de verdades a que está
assujeitado (FOUCAULT, 2010), é possível dizer que o governamento dos sujeitos através
das práticas de inclusão produtiva constitui os sujeitos pobres.
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RESUMO: Alguns aspectos conceituais presentes na genealogia teológica da economia e do
governo empreendida por Agamben na segunda fase político-teológica de seu projeto Homo
Sacer são tomados aqui como objeto de pesquisa. Neste artigo concentro-me na noção de
bipolaridade que se manifesta na tensão entre reino e governo. Desdobrando esta questão,
trato da articulação operada pela maquinaria econômica de bipolaridade que age no
governo econômico da vida humana. Argumento na sequência que os dois paradigmas de
bipolaridade, a saber, o teológico e o econômico tem a potência de abrir a compreensão do
cenário político contemporâneo em suas implicações agônicas. Cotejo ainda nesta
abordagem a aporia bipolar de reino e governo diante da noção de providência. Finalmente
faço algumas considerações sobre os efeitos colaterais produzidos pela máquina
antropológica de poder na sua operatividade bipolar e biopolítica de gestão econômica da
vida.
PALAVRAS-CHAVE: Vida. Teologia. Economia. Bipolaridade
ABSTRACT: Some conceptual aspects in the theological genealogy of the economy and the
government undertaken by Agamben in the second political-theological phase of his project
Homo Sacer are taken here as a research object. In this article I focus on the notion of
bipolarity which manifests itself in the tension between the kingdom and government.
Unfolding this issue, I deal with the tract operated by the economic machinery of bipolarity
that acts on economic government of human life. Then I argued that the two bipolarity
paradigms, namely the theological and economic have the power to open the understanding
of the contemporary political scene in their agonizing implications. I give a special attention
to this approach of bipolar aporia of kingdom and government face to the notion of
providence. Finally I make some considerations about the side effects produced by
anthropological engine power in its bipolar operability and biopolitics economic
management of life.
KEYWORDS: Life. Theology. Economy. Bipolarity.
A BIPOLARIDADE DA MAQUINARIA ECONÔMICA
As bipolaridades da maquinaria econômica refletem um tenso antagonismo vigente
entre as categorias de condição humana e condição animal. Na máquina antropológica
temos presente a aporia entre reino e governo (AGAMBEN, 2013, p.124-125). Neste sentido,
cabe frisar o intenso trabalho de gestão da vida que a máquina governamental opera no
mundo ocidental. A partir disto, a bipolaridade expressa entre soberania e governo é
acompanhada de um centro oco que se refere à desconexão entre o ser e a práxis, isto é,
entre reino e governo que operam necessariamente para que haja uma zona de
indiscernibilidade que é ocupada apenas pelo paradigma da exceção e o seu desprezo pelo
valor da vida. Quando lemos a obra de Agamben e de modo mais específico à segunda fase
de seu projeto Homo Sacer, a noção de bipolaridade ganha um teor político-teológico
acentuado. Esta investida agambeniana traz implicações importantes neste jogo de
bipolaridades, pois com isto aparece uma fratura relevante entre o ser e a práxis cuja
Bacharel em teologia (EST) e licenciado em filosofia (Unisinos). Atualmente é mestrando em
filosofia (Unisinos); bolsista CAPES-PROSUP. Participa das atividades do grupo de pesquisa ligado ao
CNPq denominado de Ética, biopolítica e alteridade humana e das atividades da Cátedra UNESCO de
Direitos Humanos e violência, governo e governança.
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genealogia nos remete aos debates teológicos sobre o ser e o agir divino. Esta fratura entre
ser e práxis revela um antagonismo sério e tenso no que concerne a teologia política que
tem a pretensão de dedicar-se ao aspecto da ontologia divina e da teologia econômica que
pretende tratar de sua práxis. Estas duas perspectivas constituem uma rede que se mostra
com esta categoria de bipolaridade que nos ajuda na tarefa de realizarmos a leitura
hermenêutica da cultura política do Ocidente por meio de uma ontologia do presente
(AGAMBEN, 2014, p. 25-39).
Agamben em sua genealogia teológica do poder trabalha de modo pertinente à ideia
defendida por Schmitt de que nos Estados modernos houve uma espécie de apropriação dos
múltiplos conceitos de ordem teológica que foram processualmente sendo secularizados
(FLICKINGER, 2003, p. 67-70). Agamben toma como base esta reflexão realizada por
Schmitt ao tecer a sua genealogia teológica da economia e do governo. Um dos postulados
de Agamben é o de que o dogma da Trindade se constitui como um tipo de marco conceitual
ou epistêmico que foi utilizado pela ação governamental dos modernos no plano da
imanência política. Nesta argumentação trinitária, Agamben utiliza a teologia como se ela
fosse uma espécie de tubo de ensaios onde a categoria teocêntrica da glória se ergue como
um arcano misterioso do poder em que tanto o reino como o governo se altercam. Com a
ação da categoria de glorificação ocorre a produção do viés que possibilita a coesão na
divindade ao invés da fratura instaurada entre seu ser e sua práxis na modernidade
(AGAMBEN, 2009, p. 37).
Isto só é viável porque com esta operação acontece o velamento do espaço oco e da
inoperosidade inerente ao substrato do poder no Ocidente. De uma forma similar tal
operação ocorre na imanência caótica das democracias atuais que apelam para tal
mecanismo na intenção de estimular a operatividade da maquinaria governamental com o
consenso inerente a sociedade do espetáculo. A hipótese agambeniana em sua genealogia
teológica da economia e do poder governamental é a de que a máquina governamental tem
o seu fundamento calcado na noção de bipolaridade. Esta bipolaridade é que da forma ao
exercício do poder na mundanidade territorial ocidental. Esta acaba sendo devedora das
bases teológicas que a Igreja cristã ofereceu como herança histórica para o mundo deste
lado do planeta ao longo dos séculos e que não tinha sido até então cotejada
significativamente por muitos estudiosos (AGAMBEN, 2011, p. 9-10).
Agamben nos indica que o fato de o paradigma do estado de exceção em sua
bipolaridade servir de fundamentação para a sua genealogia, além de ser uma questão
puramente teórica, demonstra uma dimensão prática que indica que vivemos num estado
de exceção global e contínuo. Isto gera um tipo de afã que se reverte numa busca
investigativa que precisa ser realizada por meio de um retorno a gênese de tal circunstância
levando em consideração as conexões de poder que foram sendo constituídas ao longo da
história. Um dos teóricos que Agamben irá se fundamentar para fazer tal regresso
genealógico ao passado é o já citado jurista alemão C. Schmitt. Este pensador do direito
afirma em sua obra “Teologia política” que a gama significativa das construções teóricas de
poder do Estado entre os modernos se mostra como construções teológicas secularizadas
(SCHMITT, 2006, p. 35). A partir deste pressuposto Agamben avança decisivamente para
uma nova dimensão de sua arqueo-genealogia do poder no Ocidente.
No território ocidental o poder foi ganhando a configuração de uma οικονομία, pois
isto se evidencia na forma em que o governo da vida humana e das coisas foi sendo gerido.
Agamben reorienta a sua pesquisa no projeto Homo Sacer desde esta premissa, de modo
que aparece em sua totalidade como uma trama bem complexa e bastante extensiva em seu
texto: “O reino e a glória: uma genealogia teológica da economia e do governo: homo sacer, II,
2”. Neste hermético texto, Agamben faz uma espécie de leitura que correlaciona a vasta
história da teologia com os elementos significativos da filosofia no que concerne a temática
proposta. Tudo indica que a meta do autor seja a de acentuar que a gênese das formas e
práticas de operação do poder no território ocidental se desvela por meio da maneira de
Deus ser e agir. Agamben entende que a origem daquilo que contemporaneamente nós
conhecemos como governo, teve a sua gênese nos primórdios das construções teológicas
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presentes no cristianismo primitivo e no seu desdobramento maquinalmente econômico
para dentro das eras medieval e moderna. Desta tradição teológica cristã surgem dois
paradigmas nucleares que proporcionam o entendimento dos desdobramentos
governamentais nas sociedades que compõem o Ocidente, ou seja, a bipolaridade
paradigmática presente na esfera ocidental em termos de governo é formada tanto pela
teologia política como pela teologia econômica.
OS DOIS PARADIGMAS DA BIPOLARIDADE TEOLÓGICA E ECONÔMICA
A teologia política se arraiga fundamentalmente na noção de um único Deus que
possibilita a transcendência do poder soberano. Desta perspectiva advém a filosofia política
e a moderna teoria da soberania. No caso da teologia econômica, a sua estrutura está
estribada na ideia de um Deus que é trinitário em sua economia. Este Deus trino e uno não
é um Deus transcendente, mas imanente que está numa relação de governo sutil com o
sistema mundano histórico. Agamben entende que é desta matriz que se origina a
maquinaria biopolítica dos modernos e o controle contemporâneo da economia e da
administração de todos os âmbitos da vida em sociedade. As investigações de Agamben
partem precisamente da ideia articulada em sua genealogia de que os desdobramentos
históricos e exegéticos que a terminologia grega οικονομία exerceu na estratégia dos
teólogos cristãos do segundo século da história antiga do cristianismo são centrais, pois foi
neste período que de modo definitivo, a formação do dogma da Trindade recebeu o seu
acabamento tanto dogmático como político (AGAMBEN, 2004, p. 3).
O recuo genealógico agambeniano busca os fundamentos históricos, genealógicos,
semânticos e lexicais da terminologia grega οικονομία. Neste movimento investigativo o
filósofo italiano utiliza para a sua pesquisa uma obra que é considerada pseudoaristotélica
e que trata do tema da economia. A movimentação genealógica de Agamben identifica a
máxima de que a noção de οικονομία remete ao significado de gestão da casa, em razão disto,
o discernimento de que a οικονομία se diferencia da política começa a ser traçada. Outra
distinção feita é a de que a administração da casa também se diferencia da administração
da cidade, pois na primeira é o pai de família que faz a gestão e na segunda são os cidadãos
livres que governam o espaço público da cidade. A partir desta ponderação fica mais claro
ainda a oposicionalidade que subsiste na tradição aristotélica entre a economia e a política.
E a razão disto é a de que entre os gregos a política jamais pode ser reduzida ao fator
econômico (BODÉÜS, 2007, p. 22-23).
Nesta perspectiva temos uma série de argumentos que evidenciam que as
correlações econômicas referentes ao governo não são apenas de ordem epistemológica.
Em oposição a tal possibilidade denota-se que este paradigma é da ordem da práxis. A
postura que demonstra tal pragmaticidade deste paradigma econômico governamental
revela a competência que este tem em resolver problemas eminentemente de ordem
prática. Desta forma há a possibilidade de se perceber a essência da terminologia que vem
dos gregos que é a οικονομία como a administração ou gestão das coisas. No segundo século
após o advento de Cristo os construtores da teologia cristã em seus primórdios, fizeram a
recepção do termo οικονομία para dentro da então tradição teológica que estava sendo
formada (AGAMBEN, 2009, p. 35-37). Uma das mais importantes tarefas era a de responder
a problemática concernente à questão da Trindade no que tange a aporia de sua gestão
econômica do mundo. Algo que se mantinha com a problemática tão debatida em torno do
tema trinitário da unidade da substância de Deus e a distinção de suas identidades nas três
pessoas (KÖTTING e SCHINDLER, 2012, p. 132-133).
Agamben traz a tona o questionamento que gira em torno da razão e do por que os
primeiros teólogos do cristianismo primitivo terem utilizado esta categoria da οικονομία
como chave de leitura para o imbróglio teológico-político estabelecido. Em sua ponderação
sobre tal tema Agamben argumenta que a partir do momento em que a categoria dogmática
da Trindade passou a ser desenvolvida, estes teólogos precisaram combater uma severa
oposição a tal categoria no interior da Igreja. Existiam alas dentro da Igreja que não
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aceitavam tal formulação dogmática, pois para estes estamentos eclesiásticos, era
inconcebível a noção de entender a divindade cristã a partir da perspectiva que afirmava a
presença de três pessoas em um só Deus. Em outras palavras, conceber Deus como Pai, Filho
e Espírito Santo era a prova de que um novo tipo de politeísmo pagão estava tomando
espaço no seio da debutante teologia cristã (AGAMBEN, 2011, p. 57-64).
O problema que estes teólogos enfrentavam era o de elucidar como seria possível a
partir da substância divina a revelação de três identidades distintas de pessoas igualmente
divinas, sem perder de vista a unicidade da substância. Aprofundando ainda mais esta
aporia de como seria possível o fato de Deus em toda a sua majestade celeste, ter assumido
uma espécie de κενός ou seu esvaziamento na pessoa do Filho ao encarna-se e vir habitar
neste mundo. Celebres teólogos da tradição cristã tais como Clemente de Alexandria,
Tertuliano, Eusébio e Hipólito farão a apologia da unidade na diversidade presente em Deus.
Esta unidade ocorreu justamente em termos de uma οικονομία, ou seja, para estes teólogos
a divindade cristã era uma em sua substância, porém, na sua forma de fazer a gestão da casa
mundana e de toda a criação, Deus opera por meio de uma normatividade administrativa
manifesta na categoria da οικονομία. O que fica demarcado na argumentação teológica
destes teólogos primitivos é a diferenciação entre uma exposição argumentativa que se
refere ao campo da teologia e outra da οικονομία. No olhar destes teólogos a argumentação
teológica se refere ao ser intrínseco de Deus, já a argumentação ligada à οικονομία faz
menção a práxis divina no que diz respeito à gestão governamental do mundo criado e da
soteriologia histórica e escatológica externalizada. A imagem da Trindade inaugura algo que
não diz respeito às especulações que surgem com a teologia paulina. Porém, tem haver com
a noção de οικονομία, pois esta demonstra como ocorre à articulação de governo sistemático
das coisas e dos sujeitos. A formulação destes teólogos denota que na esfera ontológica, a
divindade consegue manter a sua unidade de uma forma substancial.
Contudo, no campo da οικονομία prevalece à potência ativa e praxeológica de Deus
na sua gestão governamental de tudo aquilo que foi criado. Desta maneira a teologia forjada
pelos teólogos primitivos da Igreja faz um esforço de redimir o ser da divindade em sua
substância, pois se existe alguma divisão em Deus, ela só permanece no sentido de uma
práxis ativa e em última instância de maneira alguma em seu caráter ontológico (AGAMBEN,
2011, p. 68). A partir destas ponderações podemos perceber que em Deus reside o poder
soberano de comando da casa mundana, em razão disto, apenas Deus tem condições de
partilhar a gestão desta casa com o seu Filho de modo que a unidade na diversidade da
divindade não fica prejudicada nesta noção de ser e práxis. Então, Deus permite que a
administração do mundo e a redenção da vida dos humanos sejam delegadas ao seu Filho
Jesus Cristo. Neste sentido a dinâmica relacional entre o Pai e o Filho demonstra ser uma
relação pautada pela οικονομία.
No pensamento de Agamben a hipótese de que no arcano da οικονομία exista uma
funcionalidade paradigmática subterrânea que mantem o seu substrato velado no governo
e que em razão desta proposição, seja relevante utilizar a teologia como um tubo de ensaios
para a realização da leitura do cenário político contemporâneo tem o seu valor de verdade.
Isto se justifica pelo fato de ser viável considerar que este paradigma se transforma em
chave de leitura para a compressão dos fatos em tal contexto. Ainda poderia se dizer,
seguindo Agamben, que a teologia cristã rejeitou o paradigma da soberania para tentar
compreender as relações das três pessoas divinas, pois segundo esse paradigma a relação
teria que ser de hierarquias ou domínio de um sobre outro, algo descartado a priori pela
teologia cristã latina, pois esta infere a igualdade de natureza e não subordinação entre as
pessoas na Trindade como ocorreu na teologia Ortodoxa Oriental. Abandonando o modelo
da soberania para entender o ser trinitário de Deus, os teólogos adotaram a noção de
οικονομία como paradigma de gestão divina do mundo.
Aprofundando a questão sobre o ser e a práxis de Deus, algo que se mostra como um
dos eixos estruturantes da genealogia teológica da economia e do governo emerge a noção
dos dois paradigmas de reino e governo. Esta bipolaridade se transfigura e se encarna no
território mundano ocidental nas categorias de reino e governo que se desdobram em
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algumas vertentes aporéticas. Isto é, o elemento da anarquia é um tipo de predicado
paradoxal imanente ao governo, sendo assim, temos nesta disposição a base dual de poder
que é a de reino e governo. Os efeitos colaterais desta anarquia de poder não são um mero
tipo de acaso acidental, pois o governo de Deus concede aos humanos a possibilidade de
agir no mundo que ele criou, de modo que o poder de gerir as coisas é de certa maneira
permissivo e vicário. A anarquia se revela como um adjetivo eivado de paradoxalidade
imanente ao estatuto de governo. Nesta senda, os teólogos primitivos desenvolvem a
doutrina da οικονομία para sustentar uma harmoniosa congruência no cerne imanente da
Trindade divina. O propósito era o de conservar o caráter primitivo do monoteísmo, mesmo
que se tivesse introjetado em Deus uma fratura entre seu ser e sua práxis, ou seja, em sua
condição ontológica e econômica. A teologia cristã entende que a substância de Deus é
distinta de sua forma de ação e apenas por meio de sua volição se torna viável fazer a junção
da οικονομία com o caráter ontológico de Deus. Para Agamben a ênfase na centralidade da
noção de vontade na teologia, alcança o seu ápice no período da filosofia moderna, desde o
momento em que esta recebe forte influência dos pressupostos da teologia cristã no que
tange a fissura entre o ser e a práxis divina, algo que se mostrará com evidência nos ramos
da metafisica e da ética moderna (AGAMBEN, 2011, p. 40-41).
A argumentação agambeniana se pauta justamente na distinção existente entre o
caráter teológico e econômico no começo da vida da Igreja. Para realizar fazer a análise da
maquinaria governamental de poder coloca-se em pauta o debate sobre os pontos de vistas
que se opuseram durante os séculos IV e V. O aspecto que gerou grande dissenso entre os
teólogos da Igreja antiga foi à noção que afirmava a possibilidade de haver um possível
fundamento que se remeteria à pessoa do Filho, ou seja, que realmente houvesse a
existência de um princípio genético já dado e atrelado a cristologia. Para Ario e seus
seguidores, a hipótese teológica era a da existência de um único Deus destituído de
fundamento e de princípio. O que tinha um fundamento estabelecido era a pessoa do Filho,
pois este teria a sua gênese na pessoa do Pai que concebeu o seu ser de Filho. Neste embate,
quem levou a melhor foi à posição dos teólogos nicenos. A argumentação destes era a de
que o Filho da mesma forma que o Pai tem garantida a sua existência desde sempre, sem
nenhum tipo de princípio distinto. Ou seja, o Filho é em absoluto e de um modo anárquico
infinito, isto é, o Filho sempre esteve junto do Pai reinando de eternidade a eternidade de
um modo infundado.
A anarquia e a ausência de princípio e falta de fundamento que o Filho expressa, não
destoa da condição de similaridade com o Pai na unidade da divindade. Contudo, o Filho
sustenta em sua pessoa uma distinção absolutamente autônoma em relação à pessoa do Pai.
Como resultado disto, temos a noção de que a práxis divina esteja ligada à perspectiva de
uma linguagem que não tem a sua gênese na ontologia, porém, em uma operatividade
anárquica. Neste cenário a ideia de anarquismo tem a conotação de uma falta de
fundamento ou princípio ainda que tudo isto esteja sendo pautado pela volição soberana do
Pai. Mesmo que estas disputas estejam originalmente ligadas ao mundo dos entraves rígidos
da teologia dogmática e não tenha um caráter expandido de οικονομία. Para Agamben esta
arena de debates indica a existência de um tipo de influência de modo bem basilar da noção
de οικονομία naquilo que é operado ativamente no governo do mundo terreno.
Dado que na pessoa do Filho podemos encontrar em termos bem peculiares a ação
de Deus em termos soteriológicos. Desta forma, torna-se possível argumentar que a
οικονομία de igual modo também se configura como algo de tipo anárquico. Porque não há
a possibilidade de encontrar uma fratura equidistante entre a οικονομία e a cristologia.
Assim temos a junção genética dos paradigmas econômico e ontológico que tem a sua
origem gestacional dentro do campo teológico. A problemática é exposta por Agamben no
sentido de que o ser do Filho foi procedente do mesmo ser que o Pai, em razão disto, tornase muito complicado afirmar que os fundamentos da ética, da linguagem e da práxis estejam
apoiados num caráter estritamente ontológico. A distinção presente entre o ser e a práxis
coloca em exame a metafísica dos filósofos gregos antigos, pois a forte noção de que exista
na substância um tipo de congruência unitária entre o ser e a práxis, entre o ser e a
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linguagem e o ser e a ética acabam entrando numa rota de destruição de sentido. Na teologia
cristã o aspecto ontológico da divindade não comporta em momento algum uma relação de
unidade com o aspecto referente à operatividade praxeológica da divindade. Por esta razão,
tanto a ética como a política, por exemplo, acabam tendo desdobramentos deveras difíceis
de ser resolvidos, pois ao longo da história da filosofia houve uma fratura significativa entre
ambos ao ponto de se constituírem como campos teóricos, quer seja em termos estruturais
ou epistemológicos, de uma ordem taxativamente bem distintos (AGAMBEN, 2011, p. 68).
Na perspectiva agambeniana esta distinção nítida entre estes dois campos
epistêmicos, quebra e suprime a confusão existente sobre a questão do monoteísmo. Esta
fratura produz uma tensão contínua e oposicionalmente ríspida entre a teologia e a
οικονομία. O fato é que a partir desta disputa a categoria da οικονομία é a que prevalece
historicamente com a sua lógica de gestão da vida e das coisas. Então, o ser e a práxis se
constituem como elementos substancialmente anárquicos, pois esta anarquia é que faz com
que a noção de governamentalidade apareça como uma alternativa totalmente possível e
viável. Logo, o governo é fundamentalmente um tipo de anarquia, porque se a práxis e o ser
fossem detentores da mesma identidade não seria possível a governamentalidade da práxis.
Por este motivo a οικονομία e o governo se constituem como substancialmente anárquicos.
Assim ocorre uma junção misteriosa entre a noção de anarquia e governo e só existe a
viabilidade de existência da governamentalidade devido ao fato de esta ser forjada pela
força da anarquia (AGAMBEN, 2011, p. 79).
A bipolaridade do poder no Ocidente, na perspectiva agambeniana, se manifesta
como um dos eixos mais importantes na relação entre reino e governo. Em sua genealogia
Agamben esboça algumas proposições tentando dar conta da problemática instaurada na
fratura acima exposta sobre o ser e a práxis divina. No Ocidente os desdobramentos
oriundos de tal questão foram tomando a forma de operação, estrategicamente arquitetada,
por meio de uma ligação que envolveu a noção teórica da οικονομία e da doutrina da
providência. Na perspectiva do filósofo italiano os governos contemporâneos se mostram
como o resultado de toda a secularização destas categorias, pois a geração desta situação se
deu com a fusão dinâmica onde a doutrina da providência passou a ser encarada e operada
como governo divino do mundo. Aqui a bipolaridade se revela na junção existente entre
reino e governo.
O formato de governo que os modernos adotaram gerou uma espécie de
bipolaridade fundamental no que diz respeito à vigência da providência, ou seja, a cara
noção de vontade geral e o oposto anômalo desta que é a vontade particular. Esta matriz
elucida o problema do modelo que foi sendo construído neste período onde o poder político
de governar o mundo opera por meio desta dualidade de forças genéticas que já aparece em
seu texto Estado de exceção, isto é, aquele poder que não tem força efetiva para executar
alguma coisa que é a “auctoritas” e o outro lado da moeda que é o poder que tem a força de
executar coisas a “potestas” (AGAMBEN, 2004, p. 127) ou reino e governo e ainda poder
legislativo e poder executivo. Nestas bipolaridades é que reside a fonte da argumentação de
Agamben quando ele ventila a postulação da hipótese de que não existe uma essencialidade
do poder, mas o que existe é uma οικονομία poderosa ou um governo forte e sem nenhum
tipo de fundamento. O cerne deste governo encontra-se esvaziado e sem qualquer tipo de
substrato de operosidade genética de poder (HERVÁS, 2010, 67-68).
A BIPOLARIDADE DE REINO E GOVERNO DIANTE DA PROVIDÊNCIA
A doutrina da providência costura pontes de sentido entre o ser e a práxis divina e
assegura que a divindade se mantenha numa ação incessante de governo do mundo. Nesta
dinâmica de sustentação do mundo, Deus garante por causa de seu poder providencial que
o mundo não entre em situação catastrófica de ocaso. Na genealogia teológica agambeniana
encontramos a afirmação de que por meio da doutrina da providência, ocorre o governo do
mundo gerido por Deus. Este mecanismo opera desde a gênese do universo como uma
espécie de maquinaria bipolar que age com a sua força por meio de suas leis gerais e de suas
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execuções providenciais na conservação do mundo. A ação da divindade se dá pelo viés dos
axiomas universalistas que se convertem em leis gerais deixando de lado tudo aquilo que é
particular ou pequeno. Deus não é um administrador do universo que está preocupado com
os mínimos detalhes que a obra de criação opera por si mesma, como é o caso da realidade
de cada ser vivo que a rigor é livre para conduzir-se na vida hodierna tomando o seu próprio
rumo como ser histórico. A liberdade de Deus não anula a liberdade histórica de sua criação,
pois segundo esta argumentação, a divindade governa de uma maneira absolutamente
ligada ao geral e não ao particular.
Agamben chama a atenção para o fato de que os teólogos formularam as noções de
providência geral e especial para dar conta de tal problema. No caso da primeira, ela se
refere ao estabelecimento das leis mais gerais possíveis e passiveis de universalidade, pois
estas indicam à realidade das causas primeiras de tudo aquilo que temos conhecimento em
termos de ordenamento do cosmos. No que tange a providência especial, esta é executada
por meio do ministério angelical no sentido de serem mecanismos imanentes aos
fundamentos periféricos que tem a sua revelação no âmbito da execução de poderes
representativos. No sistema governamental que se formou no período da modernidade
podemos identificar na instituição democrática a similaridade com tal divisão, pois a
existência dos poderes legislativo e executivo deixa isto exposto de um modo bem nítido.
Com isto a institucionalidade da política, quando ao ser vista em termos filosóficos nos
remete a uma noção de bipolaridade matricial que se mostra como uma sinalização precisa
de que apesar de a divindade reinar ela também governa. Então, reino e governo formam
uma simbiose que não pode ser divorciada. Nesta perspectiva, o vínculo de bipolaridade que
subsiste entre estas duas categorias é de fato aplicável aos mais diversos contextos no que
se refere às relações de poder (SORDI, 2013, p. 247-253).
Um grande problema que esta bipolaridade reluz para dentro do cenário
contemporâneo é o da crise efusiva presente na sociedade do espetáculo, onde as forças
políticas parlamentares só se preocupam com a aclamação via glória. Mesmo assim, esta
bipolaridade é necessária para que haja a manutenção deste formato de poder
governamental. O anverso disto resultaria numa presença da soberania pálida e num
governo anárquico. Numa outra configuração, o que ocorreria seria uma sistemática ação
de poder que caminharia na contramão da história do mundo ocidental. O axioma
intransigente nesta configuração de poder é o de que deve haver uma junção sólida entre
reino e governo para que se perpetue a ação de governabilidade. A governamentalidade só
se torna viável quando esta bipolaridade encontra-se disposta em certa ordem no espaço
da maquinaria bipolar. As condições de governo só são favoráveis a partir do momento em
que há a cópula sintonizada e ativa entre as leis gerais e a sua execução. Dito de outra forma,
o governo segue o seu caminho sem os entraves concernentes aos dispositivos da
providência geral e particular. Conforme estamos argumentando e como consequência
disto, o que impera nesta dinâmica na escala de importância governamental são as lei gerais
e a sua aplicação de modo que aquilo que é da ordem do particular acaba sendo minimizado
em sua importância.
Os axiomas ligados às leis universais e a gestão das coisas são elementos que têm a
sua proveniência oriunda da área paradigmática da teologia. Na modernidade com a
recepção destas categorias como artefatos utilizados na filosofia política ocidental, ocorreu
que nesta dinâmica se deu uma relação de tensão que começou a ser fomentada nos termos
desta bipolaridade entre reino e governo, soberania e economia, lei e ordem e ética e
política. Para Agamben o pensamento metafísico aristotélico presente no livro Λ que é o
décimo segundo de sua Metafísica, já traz antecipadamente a forte noção paradigmática e
distinta entre reino e governo que aparece no campo da teologia forjada no cristianismo
num formato de bipolaridade caldado na volição da divindade. E o deus de Aristóteles em
sua condição de primeiro motor imóvel presente na sua reflexão metafísica não participa
desta marca cristã de uma divindade que tenha volição, entretanto, cabe ressaltar que esta
divindade ainda mantém a sua condição de imanência na práxis da governamentalidade da
esfera mundana. Deus como uma espécie de entidade metafísica, sempre transcenderá o
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território da imanência. A bipolaridade existente entre a transcendência de Deus e a
realidade da imanência mundana, constitui uma tensão nevrálgica nos termos de um sumo
bem e de um perverso mal no mundo. Isto é, nos antigos vemos um deus metafisicamente
imóbil e um demiurgo lançado na imanência ativa da vida (CASTRO, 2012, p. 109-120).
Desta tensão presente entre ontologia e teleologia imanente da práxis, o que se
conclui é que tais categorias têm a sua presença garantida na engenharia da maquinaria
bipolar. Nesta máquina ocorre um processo de administração das coisas e da vida natural
por meio desta bipolaridade ativa e calculista. Um dos autores cristãos que Agamben se
pauta para fundamentar a sua argumentação a respeito da paradoxalidade do paradigma
bipolar de reino e governo é Numênio (AGAMBEN, 2011, p. 93). Nesta senda o debate sobre
a distinção que a teologia realiza em torno da bipolaridade reino e governo tem uma
determinada relação com outra distinção presente na teologia que é a da criação e da
conservação daquilo que foi criado. Em termos políticos tal distinção se mostra na relação
existente entre o poder constituinte e o poder constituído. Tal questão é apresentada no
pensamento aristotélico como o sumo bem metafisico e o plano normativo da imanência.
Aristóteles resolve esta aporia postulando a teoria das causas. Agamben tratando desta
temática recorre a um texto que é atribuído a autoria de Aristóteles, ou seja, o livro “Liber
de causis”. Este texto servirá de material precioso para o debate entre os filósofos medievais
como é o caso do aquinate. O ponto de apoio vai ser a teoria que busca firmar a existência
da correlação entre a causa primária e a causa secundária. A categoria de criação é considera
aqui como a causa primordial e compromete a determinação da causa periférica que é a
manutenção do mundo. De modo que a evidência forte é a de que a divindade acaba sendo
considerada como a causadora do ser de todas as criaturas e não apenas de suas mutações
temporais, e por causa disto, as criaturas sentem a necessidade de ser governadas por Deus
para que o seu aspecto ôntico seja mantido em plena operatividade.
Agamben toma como material de pesquisa para solidificar tal hipótese o texto do
aquinate “De gubernatio mundi”. Neste texto Tomás de Aquino busca demonstrar que existe
a necessidade da existência de uma causa primeira que opera por meio da causa segunda. O
aquinate forja a ligação hierarquizada entre ambas, de modo que o dominicano expõe a
noção de que Deus realiza o governo do mundo na condição de ser a causa primordial e
oferta as criaturas a sua forma causal periférica. Esta imagem repercutirá de uma maneira
pertinente no âmbito da política no que tange aos seus desdobramentos históricos para
dentro da modernidade. Na concepção de Agamben, a relevância das disputas entre os
pensadores do direito canônico em pleno século XII que consideravam o arquétipo do “Rex
inutilis” como um paradigma exemplar para demonstrar a fratura de bipolaridade entre
reino e governo. Algo que irá formar e movimentar o poder da soberania no território
ocidental. Desta forma cabe frisar que a pertinência na conservação da diferenciação
daquilo que tange ao aspecto ontológico e imanente da operatividade providente, faz-se
necessária para que haja uma boa compreensão desta práxis de governo permanente.
A maquinaria governamental tem a sua funcionalidade garantida a partir da boa
operatividade desta dualidade contingente entre a causa primária e a secundaria. Isto
garante a possibilidade de governo biopolítico da vida humana. Este esquema bipolar
funcionando neste tom de simbiose harmônica tem a sua fundamentação relacionada com
esta dualidade ordenada entre os dois princípios que administram a vida desde a
perspectiva do poder soberano que se mostra como “auctoritas” e “potestas” ou como reino
e governo. Assim como Deus e seus anjos na função de serem seus ministros, na
inoperatividade e práxis ou poder absoluto e poder ordenado. A importante proposição que
é erguida a partir disto é a de que se Deus está numa condição de pura passividade de agir,
então o que necessariamente resta é a sua permissividade de governo ordenado do mundo
(AGAMBEN, 2011, p. 108-123).
Como consequência disto surge os efeitos colaterais periféricos presentes na
história contemporânea. Cito alguns exemplos contextuais como é o caso dos mortos e
desaparecidos no Brasil em pleno período ditatorial administrado pelo regime militar. Ou o
caso das pessoas mortas nas comunidades carentes das grandes capitais brasileiras que são
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banidas com os seus corpos indigentes para os anais do esquecimento e da impunidade
histórica. E por fim, as pessoas que não tem nem terra e muito menos um teto para morar e
viver com dignidade e ainda o caso das pessoas desempregadas que são as vítimas da
exceção em razão da entificação e sacralização da economia. Para Agamben os efeitos
colaterais são uma espécie de substrato das ações político governamentais. Nesta zona de
indiferença que é a exceção tudo conflui para uma espécie de fusão perversa onde os
cálculos biopolíticos e a espontaneidade da imprevisibilidade se camufla de tal forma que a
tarefa de realizar a distinção clara entre ambos se torna muito difícil. O caráter de
indefinição nos indica que a sua herança advém do campo da teologia e isto passa adiante
para que as democracias da idade moderna façam a operatividade de controle biopolítico
dos corpos e das vidas nos nascentes Estados nações da modernidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o exame dos problemas ventilados no corpo deste texto, considero que o
resultado operacional da maquina bipolar fica marcado pelas aporias dos efeitos colaterais
periféricos presentes na história política contemporânea. Sendo assim, podemos mencionar
os exemplos desta biopolítica que trata a vida por meio de um mero cálculo economicista. A
máquina governamental deixa os seus rastros como vimos nos casos mencionados acima
onde as vidas sacrificadas no Brasil não receberam a mínima importância histórica. Outro
exemplo é o caso das pessoas mortas nas comunidades carentes das grandes capitais
brasileiras que são banidas com os seus corpos indigentes e que não recebem a justa
menção na construção a contrapelo da história nacional. E por fim as pessoas que são
destituídas de terra, de teto para morar e viver com dignidade e ainda o caso das pessoas
desempregadas que são vítimas da exceção em razão da entificação e sacralização da
economia sobre a política de providência estatal. Para Agamben os efeitos colaterais são
ações políticas e governamentais baseadas na noção de οικονομία. Então, a zona de
indiferença que é a exceção conflui para uma espécie de fusão perversa onde os cálculos
biopolíticos e a espontaneidade da imprevisibilidade dificulta significativamente a tarefa de
realizar o mapeamento desta tensa problemática que advém da bipolaridade de poder
biopolítico presente entre reino e governo.
O caráter de indefinição diante das aporias que envolvem o governo e a economia
nos indica que o impacto de gestão da vida começa no tubo de ensaios que é a teologia. O
seu deslocamento para o seio das democracias modernas em sua articulação operativa de
governo biopolítico dos corpos e das vidas na estrutura dos Estados nações da
modernidade, se dão em termos providenciais. Agamben toma como axioma a categoria de
vida para manter o liame articulatório no tratamento dos múltiplos sentidos que o termo
vida carrega consigo neste jogo de poderes. Ganha vulto o dispositivo da soberania que
captura a mera vida em sua forma secularizada de vida nua. Nesta fase da sua genealogia
político-teológica, o filósofo italiano denota que o dispositivo biopolítico, esforça-se para
capturar via seus mecanismos a vida eterna e inoperosa. No devir histórico o ser humano
tem retornado irrefletidamente a sua condição animalesca. Pois, na sociedade do espetáculo
onde impera a despolitização e o consenso midiático ocorre a operação sem precedentes da
οικονομία. Isto estabelece como alvo de governo biopolítico a vida humana qualificada em
seu estado holístico de politicidade ou não politicidade, algo que foi já presenciado nos
regimes totalitários. Hoje ela age na perspectiva da maquinaria econômica de bipolaridade
de gestão da vida. Com isso temos a abertura de pensarmos uma nova forma-de-vida na
perspectiva da política que vem.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo compartilhar os pensamentos ainda em
produção em torno da temática da participação social, a qual se constituiu como campo
problemático por meio da intervenção realizada enquanto integrante da Equipe Técnica de
Trabalho Social do PAC- Favelas do Rio de Janeiro no ano de 2008 a 2012. Trata-se de,
seguindo as pistas metodológicas deixadas por Michel Foucault (2000; 2003a), colocar em
análise os modos de participação engendrados na contemporaneidade, dando visibilidade
aos efeitos biolíticos produzidos pelas instâncias e metodologias de participação propostas.
Para tanto, proponho aqui compartilhar a minha experiência de trabalhadora social, dando
visibilidade e dizibilidade aos deslocamentos produzidos nessa trajetória através de um
exercício de análise de implicações. Nesse contexto, a narrativa dessa trajetória singular
configura-se como uma estratégia para dar visibilidade tanto aos mecanismos de poder que
produzem e sustentam os discursos da participação social, como àqueles que se colocam na
contramão de suas prescrições, tendo como efeitos a produção de modos de subjetivação
singulares.
PALAVRAS-CHAVE: participação social, biopolítica, governamentabilidade
ABSTRACT: The present work purpose is to share the thoughts still being produced about
the social participation theme, which is constituted as a problematic field through the
intervention carried out while constituent of the Social Work Technical Team of PAC - Slums
in the state of Rio de Janeiro from 2008 to 2012. It is about, following the methodological
clues by Michel Foucault (2000; 2003a), analyzing the participation means begotten within
contemporaneity, highlighting the biopolitcs effects produced by institutions and the
participation methodologies proposed. To do so, hereby it is proposed to share my own
experience as a Social Worker, giving more visibility and utterance to the displacement
produced in this trajectory through an implication analysis. In such context, this singular
trajectory narrative is configured as a strategy to stand out the mechanisms of power that
produce and sustain the social participation discourses, as well as those that are placed
against the prescriptions, having the production of singular subjectivity modes as effects.
KEYWORDS: Social participation. Biopolitics. Governmentality.
O texto que se segue representa a tentativa de compartilhar os incômodos, as
implicâncias, assim como os deslocamentos e os pensamentos ainda em produção em torno
da temática da participação social, a qual se constituiu como campo problemático a partir
da minha inserção na Equipe Técnica de Trabalho Social do PAC- Favelas do Rio de Janeiro3
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Psicologia da Universidade
Federal Fluminense (UFF). Bolsista da CAPES.
2 Professora do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Psicologia da Universidade Federal
Fluminense (UFF).
3 PAC é a sigla que denomina o Programa de Aceleração do Crescimento, um programa de
desenvolvimento proposto pelo Governo Federal, cuja implementação teve início no ano de 2008,
apresentando como objetivos principais a promoção da aceleração do crescimento econômico; o
aumento do número de empregos e a melhoria das condições de vida da população brasileira. Para
tanto, o PAC estabelece um conjunto de medidas destinadas a incentivar o investimento privado;
aumentar o investimento público em infraestrutura e remover obstáculos (burocráticos,
administrativos, normativos, jurídicos e legislativos) ao crescimento do país (MINISTÉRIO DAS
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no ano de 2008 a 2012. Contudo, diante da falta de contorno preciso – uma vez que os
sentidos da participação social não estão necessariamente dados –, e da controvérsia da
temática – que se coloca mediante as várias formas e usos do verbo participar –, não
pretendo aqui encontrar a verdade acerca dos mecanismos e discursos da participação
social, mas investir em uma perspectiva de análise dessas práticas e sua relação com a busca
de verdade.
Uma das palavras de ordem da contemporaneidade é: participe! A convocação à
participação intensifica-se e dissemina-se em meio as mais diversas atividades de nossa
vida cotidiana. Participar é desejável. Participar é necessário. Participar tornou-se
imperativo. Mas, assim como viver, participar não é preciso4. Participar não é preciso
porque não é exato, uma vez que seus sentidos são inventados pelo nosso desejo de
participação e atualizados cotidianamente por nossas práticas. Por isso, assim como
afirmou FOUCAULT (2003a, p.693),
o que eu quero analisar são as práticas, é a lógica imanente à prática, são
as estratégias que sustentam a lógica dessas práticas e, por conseguinte,
a maneira pela qual os indivíduos, livremente, em suas lutas, em seus
afrontamentos, em seus projetos, se constituem enquanto sujeitos de
suas práticas ou recusam, pelo contrário, as práticas que lhe são
propostas.
Não é nosso interesse, portanto, definir exatamente o que se convencionou chamar
de participação social, ou investigar a utilidade/validade de sua concretização, como
tentativa de responder à questão - “para que se participa? ”, ou mesmo pontuar e localizar
historicamente o surgimento das práticas da participação social. Mas, trata-se de, seguindo
as pistas metodológicas deixadas por Michel Foucault (2000; 2003a:338), colocar em
análise os modos de participação engendrados na contemporaneidade, dando visibilidade
aos usos e efeitos que são produzidos pelas instâncias e metodologias de participação
propostas.
No contexto dessa crescente convocação à participação social, o participar tem se
destacado sobremaneira enquanto condição e prescrição na busca das chamadas liberdades
democráticas, que associadas ao acesso e ao exercício dos direitos básicos ou fundamentais
configuram o Estado Democrático de Direito, “onde as noções de público e comum
aparecem naturalmente associadas às ações do Estado” (Monteiro, Coimbra e Mendonça,
2006, p.10), nos legitimando enquanto cidadãos e nos incluindo como parte do que se
convencionou chamar sociedade civil. Categorias conceituais produzidas e moduladas pelas
modernas tecnologias biopolíticas da governamentabilidade neoliberal que conformam as
sociedades de segurança (Foucault, 2008; Lazzarato, 2011).
Nesse contexto, é imprescindível um esforço inicial de contextualização que localize
e reconheça os vários modos de participação social produzidos historicamente em meio aos
movimentos sociais, e também fora deles. Assim o fazendo para que ganhe visibilidades as
modulações sofridas pelas variadas formas de participação em sua estreita relação com o
avanço dos projetos neoliberais levados a cabo pela expansão do Capitalismo Mundial
Integrado (Guattari e Rolnik, 2005), pelas políticas de governo, e atualizadas
cotidianamente por nós, trabalhadores sociais que as fazemos operar. Operações que se
direcionam tanto para a confirmação de um modo de participar que se coloca hegemônico,
CIDADES, 2007), incluindo nesse escopo a realização de uma série de obras de infraestrutura urbana.
4 Referência ao famoso verso do poeta Fernando Pessoa: Navegar é preciso, viver não é preciso,
inspirado na frase de Pompeu, "Navigare necesse; vivere non est necesse" - latim, general romano,
106-48 aC., dita aos marinheiros, amedrontados, que recusavam viajar durante a guerra, cf. Plutarco,
in Vida de Pompeu. Embora tanto Pompeu, como Fernando Pessoa, tenham utilizado o termo preciso
como adjetivo de necessidade, que qualifica algo como indispensável, me baseio aqui na via de
interpretação pessoal da frase, que deslocada do poema me possibilitou relacionar o termo preciso
com a característica de ser exato.
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reconhecido pela concretização dos mecanismos da democracia representativa e seus
espaços de legitimação dos poderes instituídos; quanto nas resistências que produzem
“outras formas de se fazer política, de se pensar o poder do Estado, a revolução, a militância,
a sociedade, os homens. ” (Coimbra, C.; Nascimento, M. L., 2009, p. 40)
Por essa via, vimos eclodir nos anos 80 os movimentos sociais ligados ao processo
de redemocratização do país, com a emergência dos conflitos que dinamizaram o debate
coletivo em torno da luta pela participação social, incluindo os movimentos considerados
ligados à “luta pela autonomia”. Desse modo, desde o movimento dos trabalhadores que
buscavam uma maior participação nas tomadas de decisão acerca da organização dos
processos de trabalho, até os movimentos propositivos de várias políticas públicas, como a
reforma sanitária e as políticas de urbanização, a participação se colocava como um
princípio fundamental.
Mas como o próprio Foucault (2003a) nos alerta, nem toda luta é uma luta de
resistência ao poder, uma vez que muitas delas, indiscutivelmente relevantes para o avanço
democrático, servem sobretudo a legitimação da ordem vigente, quando o movimento de
reivindicação baseia-se em luta por inclusão, sem no entanto, questionar onde e em que
modos de vida queremos ser incluídos. Ou seja,
Temos, assim, para grande parte dos movimentos sociais no Brasil uma
configuração em que persiste a lógica binária dos lugares e detentores do
poder, como se com o fortalecimento do capitalismo financeiro este não
se exercesse em qualquer lugar, em todos os lugares, cada vez mais de
forma imanente, tendo no capital a expressão de força auto-produtiva
dispersa por todo o tecido social. (Coimbra, C; Nascimento, M. L., 2009, p.
50)
Ao mesmo tempo, a intensificação da lógica da governamentalidade neoliberal e sua
retórica, conjuntamente com a ampliação do uso de suas tecnologias biopolíticas, ocasionam
uma mudança significativa na natureza e nas modalidades dos conflitos (Foucault,2008;
Lazzarato, 2011), influenciando as demandas da população e as formas de participação
social colocadas em andamento, tendo como um dos principais efeitos a institucionalização
dos mecanismos de participação, via organização de espaços consultivos direcionados para
a chamada “sociedade civil organizada”. Espaços estes que, a partir dos anos 90, ganharam
um lugar de destaque nos processos de formulação de políticas públicas locais, e desde
então, têm sido identificados como instâncias de “participação social” por excelência na
literatura especializada.
Fomentar a participação dos diferentes atores sociais em sentido
abrangente e criar uma rede que informe, elabore, implemente e avalie
as decisões políticas tornou-se o paradigma de inúmeros projetos de
desenvolvimento local (auto) qualificados de inovadores e de políticas
públicas locais (auto) consideradas progressistas. (Milani, 2008, p. 554),
Contemporaneamente, passadas quase duas décadas de institucionalização de
alguns processos denominados participativos, o projeto de democratização do
planejamento e execução das políticas públicas no Brasil segue em franca expansão, haja
vista a tendência à assimilação das lutas pelas malhas do poder. Mas, ainda assim,
coexistindo com as muitas outras formas de se participar inventadas cotidianamente na
transversalidade das lutas que se fazem locais. Esse cenário faz com que se multipliquem e
ecoem os questionamentos de estudiosos da temática e trabalhadores sociais envolvidos
nestes processos: quem, onde e como se participa? Como se dá o processo de construção do
interesse coletivo no âmbito dos dispositivos de participação propostos? Como a gestão
social possibilitada pela implementação de tais processos tem produzido efeitos de poder e
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alimentado mecanismos de controle e gestão da vida? E sobretudo, como se tem produzido
mecanismos de resistência em meio a essas capturas?
Por tudo isso, levando-se em consideração a relevância tática das práticas
discursivas e não-discursivas relacionadas à participação social na cena contemporânea, é
imprescindível que se tome a temática como campo problemático, em que o exercício de
análise se direcione não só para o questionamento acerca do que está se chamando de
participação social ou da legitimidade de suas práticas, mas, sobretudo, para o mapeamento
de como se atualizam essas práticas e os efeitos de poder que têm sido produzidos por estas.
Para tanto, é importante desnaturalizar certos princípios que fazem
parte de suas lutas, apontando-os como construções históricas. Ou seja,
perceber como têm sido produzidos por certas práticas bem datadas e
localizadas conceitos como os de conscientização, liberdade,
participação, direitos e humanos. São princípios que nem sempre
existiram. (Coimbra,C; Nascimento,M.L. 2009, p.58)
Nesse sentido, a partir do reconhecimento da noção de participação configurada
pelo uso do termo no senso comum, quando se afirma que participar é “v.t. Fazer saber,
comunicar, anunciar./ Tomar parte em./Associar-se pelo sentimento, pelo pensamento;
solidarizar-se com” 5(grifos nossos), buscamos sua ampliação ao enfatizar a conotação
política do conceito, na medida em que o que se almeja é tomar parte na transformação de
uma realidade que se quer coletiva, seja no campo do planejamento do processo de trabalho,
das condições de saúde de uma população, ou das questões relacionadas à habitação e
urbanização de um território. Participa-se porque se quer trans-formar. E a trans-formação
é sempre obra de todos. Portanto, concordamos com Lazzarato (2011, p.14) quando este
afirma que “é impossível separar a revolução política da revolução do sensível, a ética da
política, a construção de um sujeito político do processo de transformação de si”.
O que proponho a princípio é compartilhar a minha experiência de trabalhadora
social, dando visibilidade e dizibilidade aos deslocamentos produzidos nessa trajetória
através de um exercício de análise de implicações. Operar através da desnaturalização das
práticas discursivas acerca da participação social me faz torcer os conceitos, dando
visibilidade aos tensionamentos que se presentificam, forçando a abertura do olhar para os
processos participativos para além das instâncias institucionalizadas. Afinal de contas,
como aponta Fuganti (2009, p.69), “um verbo exprime uma ação e ação tem não só um
sentido, ela tem um motor! Esse motor qualifica o valor desse sentido”. Motor que empurra
tanto para o questionamento acerca do que nos move quando queremos participar, como
para a necessidade de estarmos atentos às modulações que o participar tem sofrido
contemporaneamente.
Nessa trajetória, a operacionalização de conceitos no território das favelas e das
políticas públicas se mostrou uma árdua tarefa na execução do trabalho técnico social 6, e a
realização do caminho inverso, de trazer para o espaço acadêmico toda a concretude da
experiência vivida tampouco tem se dado sem conflitos e dificuldades. O deslocamento
http://www.dicio.com.br/participar/
O Trabalho Técnico Social refere-se mais especificamente à parte do programa gerenciada pelo
Governo do Estado do Rio de Janeiro, representado pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos
(EGP), integrante da Casa Civil. Os termos aqui utilizados são designados pelo Caderno de Orientação
Técnico Social (COTS), publicação da Caixa Econômica Federal (CEF), cuja finalidade é apoiar as
equipes técnicas dos Estados, Distrito Federal, Municípios, Entidades Organizadoras no
desenvolvimento do Trabalho Técnico Social (TTS) nos Programas sob gestão do Ministério das
Cidades e operacionalizados pela CEF. Cujo objetivo institucional seria promover a autonomia e o
protagonismo social, planejadas para criar mecanismos capazes de viabilizar a participação dos
beneficiários nos processos de decisão, implantação e manutenção dos bens/serviços, adequando-os
às necessidades e à realidade dos grupos sociais atendidos, além de incentivar a gestão participativa
para a sustentabilidade do empreendimento. (COTS, 2012, p.4)
5
6
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vivido entre a saída da equipe técnica e a entrada na pós-graduação, onde o (re)encontro
com alguns intercessores (grupo de orientação coletiva e reencontro com Foucault, Lourau,
Guattari, entre outros) foi fundamental para ressignificar os meandros da participação
social e suas modulações no contemporâneo.
Em meio a esse processo, tem sido possível observar como a sobreimplicação 7 com
o trabalho conformou durante certo tempo a minha impossibilidade de colocar em análise
não só a falta de adesão da população aos espaços de “participação” propostos, como os
outros movimentos que se produziam nos espaços da intervenção. Atualmente, a
possibilidade de olhar essas cenas de outro lugar e ver-me sobreimplicada com o trabalho
realizado tem sido fundamental para a delimitação da participação social como problema
de pesquisa. Pesquisa que, no momento, tem como seus principais analisadores a recusa da
população a algumas formas de “participação” propostas, entendida então como movimento
de resistência ao projeto político vigente, assim como a minha própria recusa, enquanto
trabalhadora social, à reprodução dessas mesmas lógicas.
Desse modo, apesar da trajetória prévia como trabalhadora social, no âmbito da
clínica e da docência, e do contato anterior com os discursos da convocação à participação
e suas capturas, foi no decorrer da minha atuação enquanto uma trabalhadora da Equipe
Técnica do Trabalho Social (ETTS) do PAC- Favelas Rio de Janeiro que algumas questões
relacionadas a essas práticas discursivas começaram a ganhar contornos mais específicos e
intensos, fazendo surgir problematizações mais singulares, junto aos paradoxos trazidos
pelo reconhecimento de meu lugar como agente de concretização dessas práticas. Como
ilustra a narrativa da cena:
Estamos no ano de 2008. Rio de Janeiro. Os pés que pisaram a Rocinha
pela primeira vez eram os pés de uma trabalhadora social integrante da
Equipe Técnica de Trabalho Social do PAC Favelas, lugar de constituição
do rosto que dava as caras para os muitos moradores reunidos naquele
salão da Igreja Católica, convidados a participar do I Encontro com os
moradores da Rocinha, momento em que a equipe seria apresentada,
assim como a proposta de intervenção do Trabalho Social no território.
As lembranças que tenho desse dia são muito fragmentadas, e além da
sensação de deslumbramento causada por todo aquele barulho, pelo
trânsito maluco e solidário na sinuosidade da Estrada da Gávea, pelos
sorrisos e olhares desconfiados na entrada do salão paroquial da igreja,
lembro-me muito claramente da recusa de muitos moradores em assinar
às listas de presença e do clima de tensão e conflito produzido na
apresentação da proposta do Trabalho Técnico Social, quando os
questionamentos realizados pelo tom agressivo de um líder comunitário
eram misturados à confusão de ruídos, produzidos tanto por aqueles que
o apoiavam em oposição à intervenção, como pelos barulhentos pedidos
de silêncio vindo de outra parte do grupo de moradores ali presentes,
aparentemente interessados em ouvir a proposta. Anunciava-se ali
naquele salão paroquial o desafio que se colocaria, a meu ver, como o
Tal funcionamento diz respeito à lógica capitalista contemporânea, na qual o tempo cada vez mais
se comprime e se acelera, onde se naturaliza o modo de ser perito e onde a flexibilização das tarefas
torna-se uma obrigatoriedade. Práticas de sobreimplicação, ao dificultarem a análise, contribuem
para a fragilização dos espaços coletivos de discussão, que cada vez se tornam mais difíceis de se
sustentar. Ocorre nos estabelecimentos em geral uma grande demanda naturalizada, que cresce
vertiginosamente, gerando não só um acúmulo de tarefas para os profissionais, como também uma
exigência de flexibilização de suas práticas. As demandas que chegam são extremamente volumosas
e avassaladoras, preenchendo todo o tempo dos técnicos, que presos a situações-limite emergenciais,
devem resolvê-las com velocidade e competência, utilizando-se de diferentes conhecimentos,
movimentos e decisões. [...] A urgência invadiu a vida, exigindo ações imediatas e instantâneas.
(Coimbra e Nascimento, 2012, p. 212).
7
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maior obstáculo durante todo o trabalho realizado: a mobilização da
população e sua convocação à participação, eixo transversal da política a
ser implementada.8
Dentre os muitos incômodos produzidos nesse encontro com a máquina pública e a
implementação das políticas de habitação, destaco aqui minha incompreensão inicial acerca
da não adesão e mesmo recusa dos moradores em participar das instâncias coletivas de
diálogo social promovidas pela citada intervenção. No início do trabalho, apesar da noção
de captura das demandas de participação situadas anteriormente, encontrava-se ainda
acomodada minha crença idealizada na capacidade de transformação social mobilizada pela
participação coletiva da sociedade civil nas mais variadas instâncias. Uma visão
romantizada do coletivo e dos movimentos sociais que tendia, se não a ignorar, ao menos
relativizar as forças que estão em embate quando se trata da construção de mundos. Afinal
de contas, não era isso que demandávamos desde o processo de redemocratização do país?
Participar do planejamento das atividades de trabalho, participar da criação, tomadas de
decisão e implementação das políticas públicas, participar da construção e organização do
bairro e da cidade?
Esses questionamentos, somados com os obstáculos encontrados no caminho, me
levaram às primeiras desnaturalizações, que gradualmente foram abrindo espaço para a
compreensão do que se convencionou chamar de participação social. A participação
atualizada por um conjunto de mecanismos que se colocam verticalmente em espaços de
legitimação de programas, modo tradicional de implementação de políticas públicas nos
governos brasileiros, e que funcionam no sentido de naturalizar os sentidos (consentidos)
de “participar” da chamada sociedade civil na contemporaneidade. Foi quando me deparei
com a
[...] a sociedade do consenso e das incansáveis capturas, sob a forma de
dispositivos de inclusão. Nela se pretende convencer a todos, e de várias
maneiras, a respeito da importância da participação democrática em
quaisquer manifestações da vida, não só nas ruas, nas avenidas e praças,
como também nas mídias e internet: é preciso conservar-se em evidência
e com responsabilidade. (PASSETTI, 2007, p.27)
A princípio, a encruzilhada que se colocava então, se conformava do seguinte modo:
de um lado, a visão romântica acerca dos movimentos sociais, das organizações do terceiro
setor, das chamadas lideranças comunitárias e dos moradores das favelas; de outro, a
demonização do poder público, das políticas públicas, do poder paralelo, e todos atores que
se interpunham entre o desejo de democratização dos processos e da inclusão social,
considerado então legítimo e inquestionável, e a impossibilidade efetiva de concretizá-los.
No meio, os trabalhadores sociais, movidos pelo ativismo da militância, barrados pela falta
de autonomia e vitimados pelas tramas da sobreimplicação. É quando
Uma avalanche de trabalhadores intelectuais passa a transitar com mais
liberdade territorial (estatal) acompanhada de lideranças de
movimentos sociais de periferias, pacificando contradições em nome da
correção de rotas nas injustiças históricas de onde emanaram as políticas
afirmativas, garantindo acesso a empregos, segundo a estratificação por
direito de minorias. [e] as minorias se sentem contempladas por meio da
pletora de direitos inexequíveis e pela convocação geral à participação,
que emana de seus relacionamentos com grupos organizados em função
de seletivas manifestações latentes, capturáveis pelo Estado e pela
sociedade civil organizada. (PASSETTI, 2007, p.27)
8

Trecho do diário de campo rememorado.
– 240 –

2
41
É nesse sentido que importa analisar regimes de práticas como programações de
conduta que têm, ao mesmo tempo, efeitos de prescrição em relação ao que se deve fazer
(efeitos de jurisdição) e efeitos de codificação em relação ao que se deve saber (efeitos de
veridição), e, por essa via possibilitar a problematização da intensificação de seus discursos
e compreender como se dá “essa passagem tão apressada” da restrição ou até mesmo da
interdição à participação social para sua convocação na forma de um imperativo: participe!
(Foucault, 2003a)
Para tanto, o reencontro com Foucault, através do curso “Segurança, Território e
População” (2008) foi fundamental no sentido de ressignificar os meandros da participação
social na contemporaneidade, colocando em evidência como a precarização do trabalho e a
produção de urgências delimitam também os próprios modos de participação social da
população, na medida em que funcionam, simultaneamente, como dispositivo de segurança,
organizados para se evitar as possíveis revoltas e resistências, ao mesmo tempo em que
gerem o coletivo e regulamentam os modos de vida. Uma vez que, como nos lembra
PASSETTI (2007, p.12)
A segurança não depende mais somente de forças físicas e leis. Ela
necessita obter a confiança dos usuários e cidadãos nos programas, e esta
ultrapassa o campo da segurança para se tornar uma maneira consensual
de viver e produzir. Assim é que pela participação de cada um se pode
usá-los, reformá-los, desdobrá-los, ou ultrapassá-los segundo interfaces
vantajosas para todos.
A partir do aumento da demanda por participação nas diversas instâncias da vida
pública, advinda dos mais variados movimentos sociais e atualizados em territórios
singulares, observamos a criação de procedimentos, legislação, espaços legitimados, numa
regulação que conta com a dupla função de produzir e ampliar o sentido-sensação de
participação de uma população, ao mesmo tempo que diminui a capacidade de resistência
de um povo9. Nessa perspectiva, nos aproximamos da participação como um importante
vetor nos dispositivos de segurança, já que como nos alerta Foucault
[...] a lei proíbe, a disciplina prescreve e a segurança, sem proibir nem
prescrever, mas dando-se evidentemente alguns instrumentos de
proibição e de prescrição, a segurança tem essencialmente por função
responder a uma realidade de maneira que essa resposta anule essa
realidade a que ela responde – anule, ou limite, ou freie, ou regule. Essa
regulação no elemento da realidade é que é, creio eu, fundamental nos
dispositivos de segurança. (FOUCAULT, 2008, p.61)
Por essa via, encontrei a porta de entrada para a compreensão de que a “não-adesão”
da população, encarada a princípio como um problema incômodo, quando vista sob a
perspectiva do biopoder, se coloca como recusa e, portanto, como afirmação de outros
modos de ser e estar na cena política, uma contra-conduta (FOUCAULT, 2008) que escapa
das prescrições e constrói outros mundos e sentidos, uma vez que “quando se define o
exercício de poder como um modo de ação sobre a ação dos outros, quando o
caracterizamos pelo ‘governo’ dos homens uns sobre os outros – no sentido mais largo do
termo – inclui-se neste caso, um elemento importante: a liberdade.” (FOUCAULT, 2003a,
p.237).

No curso de 1978, Segurança, Território e População, Foucault vai propor a distinção conceitual
entre o que ele chama de população, como objeto de regulamentação e controle da
governamentalidade, e o que ela chama de povo, como o conjunto de sujeitos que resiste a essas
mesmas regulamentações e desajusta o sistema.
9
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Recusa que tem na liberdade sua condição, mas que não se traveste de livre-arbítrio,
porque não se reconhece como um esforço de vontade, baseado no transcendentalismo de
uma escolha moral entre aquilo que seria considerado o Bem contra o Mal. Recusa que se
configura, ao contrário, como um ato político que se faz incontornável diante das
problemáticas cotidianas que se colocam ao fazer de um trabalhador social, de seus pares e
da população, alvo de sua intervenção. Exigências produzidas em meio à imanência da
“posição que desliza entre imposições e exposições”, convocando-nos ao exercício da
prática refletida da liberdade diante do “caráter circunstancial das alianças” (FOUCAULT,
2006).
Recusa que emerge, portanto, em meio a possibilidade de um cuidado de si como
prática de liberdade (FOUCAULT, 2006), e, que, ao dizer não, se coloca como ação afirmativa
de um modo outro de se conduzir a vida, produzindo-se como mais uma forma de
resistência dentre tantas outras possíveis, em “um trabalho paciente para dar forma à
impaciência da liberdade” (FOUCAULT, 2000, p.351)
Recusa que se coloca mediante o intolerável de uma situação, nos deslocando do
habitual desejo de servidão “porque já não se suporta mais o que se suportava antes, ontem
ainda; a repartição dos desejos mudou em nós, nossas relações de velocidade e de lentidão
modificaram, um novo tipo de angústia surge, mas também uma nova serenidade”,
(DELEUZE e PARNET, 1998, p.147). Pausa estratégica para se re-causar10, se re-colocar, se
re-posicionar, e, diante da convocação à participação, discernir em seus discursos e práticas
os apelos de adesão e engajamento, e “fugir, mas fugindo, procurar uma arma. ” (DELEUZE
e PARNET, 1998, p.158).
Recusa que desvia os fluxos habituais das adesões11 mobilizadas pelo desejo de
inclusão, quando seguimos convenientemente aderindo aos discursos e programas em
curso, e, como decalques, nos adesivamos aos imperativos de causas que vão desde a dieta
mais saudável a programas de fidelidade de consumidor, passando quase sempre pelo
posicionamento mais politicamente correto e bem-intencionado, na busca dos melhores e
mais eficazes meios de ser e estar no trabalho e na vida. Assim, em meio à convocação do
que se convencionou chamar de participação, seguimos no fio da navalha que se coloca
entre as adesões convenientes e recusas incontornáveis. Aderimos, adesivamos, confiamos
e toleramos na busca de segurança e inclusão. E quando eventualmente o intolerável se
apresenta somos convocados a re-causar e, nessa pausa, questionar: Proteção de que(m)?
Inclusão em quê?
A recusa, neste sentido, se configura então na busca de um contraponto do desejo
de servidão que opera nas adesões (DELEUZE e PARNET, 1998). E entre esses extremos,
não se trata simplesmente de acatar ou atacar, mas de atracar-se, à vida. Trata-se de um não
que se faz incontornável e afirmativo, um não que, mobilizado pelo intolerável, emerge em
meio ao descongelamento de nossas anestesias, em meio à desnaturalização de nossas
utilitárias e respeitosas tolerâncias, em meio ao questionamento das verdades que se
instituem como normas. Um não que nos faz “voltar a acreditar, reencontrar uma fé que a
fatalidade, venha de onde vier, tem o dom de roubar-nos.” (SANTIAGO, 2012, p.18). Um não
que dá visibilidade aos automatismos dos discursos de tom politicamente correto e bemintencionado de nossas atividades, e, ao assim fazer, acaba por nos reaproximar da
autonomia necessariamente exigida pelo exercício político que se faz cotidiano. Porque “tão
necessário quanto afirmar que os homens em certas circunstâncias produzem servidão
como se buscassem a liberdade, é ver que nas mesmas circunstâncias eles buscam sua
liberdade mesmo que produzindo a servidão” (SANTIAGO, 2012, p.18).
Etimologicamente a palavra “recusar” vem do Latim “recusar”, significando “objetar, negar”,
sendo formada pelo prefixo RE – “de novo, contra” mais CAUSA – “causa, razão, processo judicial”.
Ver em: http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/recusar/
11 Etimologicamente a, palavra adesão se origina do latim ADHAERERE, significando “unir-se,
juntar-se a”, formada pelo prefixo “AD” – “a”, mais HAERERE, “colar-se, unir-se, grudar-se.” Ver em:
http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/aderir
10
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Essas questões ainda reverberam na minha escrita e reúnem-se aqui a muitas
outras, tecendo a narrativa das memórias que materializam as experiências que me
constituem como trabalhadora social. Nesse sentido, acredito que a narrativa dessa recusa
se entrelaça a tantas outras, ora realizadas por mim, enquanto trabalhadora social, ora pelos
meus pares e pelos sujeitos outros que fazem parte dessa trajetória, fazendo reverberar os
mesmos incômodos e afirmações que produzem os deslocamentos na experiência da
docência, na experiência de pesquisadora do campo da Saúde Coletiva, e na experiência do
chamado Trabalho Técnico Social do PAC, campo de análise dessa produção.
Enquanto trabalhadora ninguém me impõe estar lá, assumir tal cargo ou atividade,
e, ao mesmo tempo, ninguém me impõe a obrigação de expor meus posicionamentos éticopolíticos. Mas, se assim o faço, é porque sou livre, e não reconheço outro modo de estar na
vida. Desde o momento em que reconheço que “o problema central do poder não é o da
“servidão voluntária” (como poderíamos desejar ser escravos?): [ e que] no cerne da
relação de poder, ‘induzindo-a’ constantemente, temos a reatividade do querer e a “
intransitividade” da liberdade [em] uma provocação permanente (FOUCAULT, 2003a,
p.238), me vejo necessariamente como parte das relações de poderes que me atravessam,
me convocando a todo instante a lidar com o “entre” que se coloca entre a liberdade e a
servidão. E nesse sentido, é preciso reconhecer, como nos alerta SANTIAGO (2012, p.1112), que
Todas as nossas questões residem sobre essa preposição que delimita um
espaço de transição, movimentação entre duas categorias algo dúbias,
equívocas, precisamente porque termos extremos de que lançamos mão
mais por conveniência que entendimento. [...] estamos entre extremos, é
aí que o pensamento tem de se virar para entender o que somos e poder
agir sobre o que seremos.
Por isso, não se trata, de questionar as intenções de um projeto de trabalho. Não se
trata de uma recusa ao empregador, ao trabalho ou, às atividades, mas àquilo que nessas
atividades contraria minha ideia de vida em expansão. “Quem diz a verdade? Indivíduos que
são livres, que organizam certo consenso e se encontram inseridos em uma certa rede de
práticas de poder e instituições coercitivas” (FOUCAULT, 2006, p. 283). Isto posto, como
operar o cuidado de si em meio à convocação dos saberes e especialismos que nos
constituem como trabalhadores sociais?
Trata-se, portanto, da realização de um trabalho ético, em que, por meio da
constante problematização de si mesmo, busca-se o combate na imanência (ORLANDI,
2009). Em meio aos códigos vigentes e o real, comumente consumidos por um regime de
adesão, o trabalho ético envolve necessariamente a problematização das relações
estabelecidas entre o cuidado de si e o cuidado com o outro. Trata-se de um trabalho em
relação a si, que opere no sentido de colocar em análise as implicações de uma trabalhadora
social na problematização do desejo de servidão ao mesmo tempo em que se tenta dar
visibilidade e dizibilidade aos efeitos de poder estabelecidos em meio a essas relações.
[...] ao combatermos por premência dos problemas, não praticamos
apenas uma resistência contra esse ou aquele intolerável, contra essa ou
aquela exploração, contra essa ou aquela injustiça, contra essa ou aquela
violação; ao combatermos, somos também levados a sentir e a pensar os
combates que se apossam de cada um de nós mesmos, somos levados a
avaliar as forças, os afetos que, em nós mesmos, disputam intensamente
nossas maneiras de sentir, de perceber, de pensar, de agir, criando os
mais variados trejeitos de repúdios e aquiescências. A questão ética que
se coloca nesse duplo combate – de um lado, o combate de resistência
contra o intolerável que identificamos em nossa exterioridade, e por
outro lado, o combate que se passa entre forças e afetos de que nós
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mesmos somos portadores – é a questão das alianças com forças que
recriem, em cada um de nós, múltiplos pontos de recepção e de replicação
de uma potente coexistência de bons encontros. (ORLANDI, 2009, p. 208)
Por tudo isso, acredito que o compartilhamento da narrativa dessa trajetória
singular, me parece uma potente estratégia para dar visibilidade tanto aos mecanismos de
poder que produzem e sustentam os discursos da participação social, como àqueles que se
colocam na contramão de suas prescrições, tendo como efeitos a produção de modos de
subjetivação singulares.
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Sonia R. V. Mansano
Marcos Nalli
RESUMO: A discussão sobre a sustentabilidade e o meio ambiente ganhou maior
visibilidade na segunda metade do século XX quando foram realizadas uma série de
conferências internacionais, discussões e elaboração de acordos a serem assinados pelas
nações que mostravam alguma preocupação com esse problema. Assumindo uma
configuração econômica, mas também política, a relação entre homem e natureza
conquistou também a atenção de governos que, em alguma medida, já conseguem
vislumbrar os riscos que o desenvolvimento capitalista traz para o planeta. Entretanto, os
acordos firmados nas discussões internacionais ainda guardam resultados discretos diante
da gravidade que ora se configura. Fica evidente, então, que o interesse do Estado em levar
adiante o debate, tem como foco garantir a segurança da população pela via do controle
social, empreendendo, assim, um dos pilares do modelo neoliberal que focaliza o controle e
governo dos indivíduos em nome da segurança. No decorrer deste estudo, buscaremos
mostrar que esta preocupação com a segurança da população, difundida entre as nações e
governos, guarda uma dimensão biopolítica de regulação e controle dos modos de vida
capitalistas que nem sempre está articulada com a preservação efetiva da riqueza natural
de nosso planeta, tendo em vista as restrições à produção de riquezas que ela
necessariamente colocaria em curso.
INTRODUÇÃO
O debate sobre o cuidado com a manutenção da vida no planeta foi acentuado na
segunda metade do século XX quando a percepção dos riscos ambientais ficou proeminente.
Isso não quer dizer que tal preocupação esteve presente apenas nessa época. Há registros
da atenção do homem para com a natureza desde os primórdios, sendo que cada momento
histórico utilizou-se dos recursos que lhe eram disponíveis para abordar e atuar nessa
questão. Entretanto, pode-se dizer que as sistematizações acadêmicas, políticas e
institucionais desse cuidado são bastante recentes. Sobre isso, Worster assinala:
A ideia de uma história ambiental começou a surgir na década de 1970, à
medida que se sucediam conferências sobre a crise global e cresciam os
movimentos ambientalistas entre os cidadãos de vários países. Em outras
palavras, ela nasceu em uma época de reavaliação e reforma cultural, em
escala mundial (WORSTER, 1991, p. 199).
Na década assinalada pelo autor, diversas áreas de conhecimento envolveram-se na
discussão sobre o meio ambiente, abrindo espaço para problematizar o avanço da agressão
à natureza que se intensificou no início do século XX, especialmente com a expansão dos
processos de industrialização. Uma das maiores preocupações da época era compreender
os efeitos da ação do homem sobre a natureza. Para Worster, o objetivo principal da história
ambiental emergente era “aprofundar nosso entendimento de como os seres humanos
foram, através dos tempos, afetados pelo seu ambiente natural e, inversamente, como eles
afetaram esse ambiente e com que resultados” (IDEM, p. 199-200). Desde então, diversos
centros de pesquisa ocuparam-se em compreender a extensão e gravidade das ações
humanas sobre o meio ambiente, bem como os impactos provocados pela natureza na vida
das populações.
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Foi tomando essa temática em análise que o presente trabalho ganhou forma.
Consideramos que a preocupação com a sustentabilidade ganhou amplitude mundial
tornando-se uma questão biopolítica a ser enfrentada na contemporaneidade tanto por
instâncias institucionais quanto por agentes sociais. Para abordar essa problemática, o
presente artigo trilhará o seguinte caminho: primeiramente, serão abordadas as ações
voltadas à sustentabilidade, que ganharam forma nos eventos internacionais sobre o meio
ambiente, ocorridos desde a segunda metade do século XX. Neles, foi elaborada uma série
de compromissos e documentos que, como veremos, apresenta sérios limites no combate
ao avanço da devastação da natureza. Em seguida, abordaremos a noção da biopolítica e seu
foco na gestão da vida de indivíduos e populações. Por fim, já nas considerações finais,
buscaremos mostrar como a noção de sustentabilidade pode ser compreendida no campo
da biopolítica, configurando-se como um desafio a ser enfrentado na contemporaneidade.
A SUSTENTABILIDADE SEUS EMBATES POLÍTICOS
A problemática referente à relação do homem com a natureza fundamentou a
realização de diferentes conferências internacionais sobre o meio ambiente, dentre as quais
destacamos a “Conferência ECO 92” (realizada em 1992, na cidade do Rio de Janeiro), a “Rio
+ 10” ou “Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável” (realizada em 2002, na
cidade de Johanesburgo, África do Sul) e a “Rio + 20” ou “Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável” (realizada em 2012, novamente na cidade do Rio de
Janeiro). Para além de uma iniciativa estatal de elaboração de políticas públicas regulatórias
e fiscalizadoras ligadas ao meio ambiente, tais conferências ratificam o incômodo crescente
da sociedade, que expressa seu desejo de fortalecer o debate sobre o futuro da natureza e
da vida em nosso planeta.
Cada uma dessas conferências gerou documentos, relatórios e acordos que, em
alguma medida, orientaram a elaboração de políticas públicas que nortearam práticas de
preservação nas nações envolvidas. É o caso, por exemplo, da chamada “Carta da Terra” que
começou a ser redigida na Conferência ECO 92, sendo desde então discutida e reelaborada
por ONGs (Organizações Não Governamentais), movimentos sociais e governos, sendo
retificada e finalizada apenas no ano 2000, tendo em vista as diferentes polêmicas por ela
geradas. Outro documento elaborado nessa mesma conferência foi a chamada “Agenda 21”
que é definida como “um instrumento de planejamento para a construção de sociedades
sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental,
justiça social e eficiência econômica” (BRASIL, MMA). O objetivo desse documento é servir
como norteador para o planejamento de ações que podem ocorrer em esfera global,
nacional e local, sendo definido com base em ampla consulta popular realizada, no Brasil,
em nível federal, estadual e municipal.
Nota-se, entretanto, que os resultados dessas iniciativas de elaboração de
documentos e acordos são morosos e tímidos diante da gravidade que perpassa a questão
ecológica em nível mundial. Autores que se dedicam a realizar uma análise crítica sobre a
sustentabilidade (MISOCZKY; BÖHM, 2012 e VIZEU; MENEGHETTI; SEIFERT, 2012),
evidenciam o quanto os termos técnicos utilizados para abordar a temática do meio
ambiente ainda são pouco fundamentados e amplamente atravessados por interesses de
tipo econômico. Tais interesses, pelas mais diversas vias, se sobrepõem à busca de soluções
efetivas que possam, ao menos, promover um amplo debate em direção à busca de saídas
efetivas aos problemas, ainda que estas sejam parciais e localizadas.
Diante desse cenário, duas linhas investigativas dão contornos à preocupação com
as questões ambientais: uma linha voltada para o desenvolvimento capitalista e para
expansão de negócios, que fez da noção de sustentabilidade um norteador de campanhas
publicitárias e fortalecimento empresarial; e uma linha política, protagonizada pelos
estudos críticos e pelas intervenções governamentais que se envolveram mais
consistentemente a questão da preservação e da saúde populacional.
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A primeira linha, de negócios, teve seus primeiros passos trilhados no denominado
Clube de Roma. Este era formado por um grupo de empresários e cientistas que elaboraram
em conjunto um relatório que chamaram de “Limites de Crescimento” (1972), o qual
expunha os principais problemas gerados pelo crescimento acelerado da industrialização,
da demografia e das cidades, bem como seus impactos para o meio ambiente. As ações desse
grupo foram relevantes à medida que nasceram de agentes sociais diretamente conectados
ao sistema capitalista de produção, evidenciando os limites e riscos que essa organização
socioeconômica coloca para o meio ambiente (Mota, 2001).
Outro estudo que pode ser localizado nessa linha desenvolvimentista foi realizado
por John Elkington (1997), que consolidou e disseminou o denominado “tripé da
sustentabilidade”, o qual busca agregar na discussão sobre a preservação da natureza as
dimensões ambientais, sociais e econômicas. Apesar de evidenciar um esforço para abarcar
as três dimensões na análise sobre o momento atual de expansão dos riscos ambientais, tal
estudo acaba expondo seu limite à medida que se tornam evidente a incompatibilidade
entre desenvolvimento econômico e as restrições a serem adotadas para a proteção
ambiental. A dificuldade de superar esse limite não necessariamente é acompanhada pela
busca de novas alternativas, pelo comprometimento com metas ecológicas ou mesmo pela
continuidade do debate. É o caso, por exemplo, do avanço do descarte sistemático de objetos
e da ausência de uma política voltada para a obrigatoriedade do recolhimento, tratamento
e reciclagem dos mesmos. Isso torna as práticas de consumo, que são peças fundamentais
do capitalismo, progressivas geradoras de lixo e de exploração predatória da natureza.
Buscando dar visibilidade aos conflitos de interesses presentes na linha econômica,
ganham relevância os estudos que se propõem a uma análise crítica e política dessa
problemática, confirmando a sobreposição dos interesses econômicos sobre as dimensões
ambientais e sociais. Nessa linha política, Vizeu, Meneghetti e Seifert alertam que a
concepção de um desenvolvimento sustentável já nasce fragilizada, visto emergir:
... de condições particulares de contradição do sistema capitalista, uma
vez que, no surgimento da ideia de sustentabilidade, destacam-se os
efeitos nocivos que o avanço desse sistema trouxe para o planeta,
particularmente, para a questão ecológica. Nestes termos, firma-se como
conceito orientador de esforços coletivos tanto de Estados e entidades
governamentais nacionais e supranacionais, como para organizações não
governamentais e empresas preocupadas com a questão ecológica.
Notadamente, a necessidade de desenvolvimento sustentável foi um dos
principais aspectos reforçados na Conferência das Nações Unidas: Rio
+20.
Apesar disso, o entendimento dominante do conceito fundamenta-se em
uma concepção conciliatória com o capitalismo, que deixa transparecer
uma ambígua relação entre as condições históricas de sua emergência
como ideia pretensamente reparadora da atual crise socioambiental e de
seu real sentido de reforço da lógica do capital (VIZEU; MENEGHETTI;
SEIFERT, 2012, p. 170).
A questão é agravada quando a vinculação entre os valores capitalistas (que
difundem a acumulação a qualquer custo) e a depredação sistemática do meio ambiente
(realizada para atender ao regime acelerado de produção) ganha contornos naturalizantes
por meio dos quais se torna difícil fazer com que o consumidor reconheça sua
responsabilidade social e ecológica diante do ato de consumir. Consumir torna-se, então,
um componente de subjetivação amplamente disseminado e compartilhado no social
(RODRIGUES; MANSANO, 2013), mas desvinculado de uma apreciação crítica sobre seus
efeitos no planeta.
O que se nota, então, é uma espécie de distanciamento subjetivo da população em
relação aos resultados predatórios do consumo por ela praticado. Tal distanciamento abre
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espaço para que a exploração da natureza continue avançando a passos largos,
inviabilizando uma análise crítica geradoras de práticas efetivas sobre o que estamos
ajudando a fazer com nossa vida, com a vida daqueles que nos cercam e, em especial, com
nosso planeta. Apesar de as iniciativas internacionais buscarem promover debates sobre a
questão do meio ambiente, Misoczky e Böhm assinalam:
... entendemos que é precisamente através da disseminação dos discursos
sobre sustentabilidade no mundo dos negócios, bem como através da
difusão da dita gestão verde/ambiental nos circuitos culturais e
empresariais, que a relação entre proteção da natureza e mercado vem
se naturalizando. No entanto, essa é apenas a parte aparente e mais
palatável da comodificação da natureza. A parte menos evidente é a que
interessa para a aceleração do ciclo de acumulação do capital: a
financeirização da natureza (MISOCZKY; BÖHM, 2012, p. 553).
Quando a natureza torna-se um “negócio” a ser explorado pelo capitalismo, a linha
política permanece fragilizada e suscetível. Fica claro, portanto, que sem levar em conta uma
análise concreta das dimensões subjetivas e afetivas presentes nessa problemática, as ações
de preservação do meio ambiente caem em uma espécie de descaso e indiferença social.
BIOPOLÍTICA: UMA CONCEITUALIZAÇÃO MÍNIMA
Como já é bem sabido, a história da biopolítica não começa com Foucault e nem se
encerra nele (mais detalhes históricos podem ser encontrados, por exemplo, em ESPOSITO,
2004 e CUTRO, 2010). De qualquer modo, certamente o conceito e o tema da biopolítica se
tornaram relevantes pela recuperação da leitura que Foucault proporcionou sobre o tema,
a partir de suas sugestões historiográficas e conceituais. Neste sentido, parece que o grande
motivador que ele propiciou como legado histórico e teórico reside em sua interpretação do
nazismo e do genocídio impetrados pelo III Reich à luz da biopolítica, aquilo que, segundo a
fórmula proposta por Esposito, pode ser chamado de “o enigma da biopolítica” (ESPOSITO,
2004, p. 25, 26, 28, 33; 2010, p. 54, 56, 58 e 64; cf. NALLI, 2012, 2013 e 2014): Como pode a
biopolítica, que tem como função e meta proteger a vida e promover a subjetividade,
também instigar e produzir a morte, a dessubjetivação? Como a biopolítica pode – e o
nazismo foi um episódio exemplar, mas não único – permitir, propiciar e mesmo
desenvolver ações claramente mortíferas, travestidas de legitimidade jurídica e de toda a
racionalidade burocrática que dispunha, aparentemente contrariando seu objetivo maior?
Se a simples lembrança das câmaras de gás nos campos de concentração choca é preciso
reconhecer sua coerência articulada ao próprio fim dos campos como locais de exceção e de
“fabricação” da morte – e, por isso, definidos como o nomos de nossa modernidade política
(AGAMBEN, 2010; 2007).
Se colocamos esta questão, é porque é da própria estrutura e de sua economia
funcional que emerge o paradoxo. De qualquer modo, portanto, é preciso admitir que ao
menos em termos estruturo-funcionais, a biopolítica se volta tanto para a vida quanto para
morte, não como termos antitéticos e antagônicos, mas como termos que se complementam
e se dão a entender um pelo outro, em virtude de sua imanência normativa (NALLI, 2012,
2013 e 2014): A vida só se dá a entender a partir do corpo inerte e morto e a morte só se
compreende quando considerada no próprio continuum da história vital de qualquer
organismo (Foucault, 1980, p. 165), o que ganha contornos todo próprio num quadro de
racionalidade biopolítica:
A situação atômica se encontra hoje no ponto de chegada desse processo:
o poder de expor uma população à morte geral é o inverso do poder de
garantir a outra sua permanência em vida. O princípio: poder matar para
poder viver, que sustentava a tática dos combates, tornou-se princípio de
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estratégia entre Estados; mas a existência em questão já não é aquela –
jurídica – da soberania, é outra – biológica – de uma população. Se o
genocídio é, de fato, o sonho dos poderes modernos, não é por uma volta,
atualmente, ao velho direito de matar; mas é porque o poder se situa e
exerce no nível da vida, da espécie, da raça e dos fenômenos maciços de
população (FOUCAULT, 1988, p. 129; destaque nosso).
Ainda que distintos, vida e morte se equivalem normativamente diante do quadro
analítico e burocrático racional impetrado pelas estratégias e racionalidades biopolíticas
vigentes num regime de governamentalidade, seja ele estatizante ou neoliberal. Aliás, é em
sua feição neoliberal que parece que a biopolítica tem encontrado as condições mais
favoráveis para sua emergência, exercício e efetividade histórica (cf., p. ex., LEMM & VATER,
2014; LEMKE, 2014: CASTRO-GOMEZ, 2010; CANDIOTTO, 2011). Fato curioso é que
Foucault, sempre atento e afeito à relação imanente entre vida e morte, transpõe o tema do
âmbito do corpo e de sua anatomia, passando a circunscrevê-lo no seio mesmo da gestão da
população, definida como:
[...] um conjunto de elementos no interior do qual podem-se observar
constantes e regularidades até nos acidentes, no interior do qual se pode
identificar o universal do desejo produzindo regularmente o benefício de
todos, e a propósito do qual pode-se identificar um certo número de
variáveis de que é dependente e que são suscetíveis de modificá-lo. [...] é
a entrada, no campo das técnicas de poder, de uma natureza (FOUCAULT,
2004, p. 76s).
A população é, enfim, elevada a objeto biopolítico por excelência. A partir de uma
sorte de biologização do social e do político, a questão da população, do gerenciamento e
governo normalizador de seus fenômenos os mais característicos e determinantes, a
questão política se inverteu por completo, liberando-se de suas configurações jurídicoinstitucionais, representadas principalmente pelo Estado e pela figura do soberano,
assimilando a uma estrutura política mais complexa, que ultrapassa – mas não
necessariamente elimina – os objetos, os temas, e os limites clássicos da política. É por isto
que, por vida da população como espécie, deve-se entender também toda a produção de
saberes sobre todos os fenômenos inexoráveis da vida, desde o nascimento até a morte.
Neste sentido, sobre a morte, Foucault observa que a atenção biopolítica não recai mais
sobre as epidemias (não quer dizer que ignore tais fatos e perigos, apenas os considera
segundo alguma hierarquia de corte estratégico-funcional, ou sob certos aspectos,
“utilitarista”), mas sobre aquelas doenças constantes e difíceis de extirpar e que levam à
morte, fazendo da morte uma constante e um fenômeno de população (FOUCAULT, 1997, p.
217); e, portanto, criam-se assim meios de assimilar biopoliticamente a incidência da morte
e tornar a sua possibilidade como aceitável num quadro de proteção e promoção biopolítica
da vida da população (FOUCAULT, 1997, p. 228).
No contexto de suas análises sobre biopolítica e população, como objeto biopolítico,
Foucault mostra como a morte deixa de ser um limite externo, um “fora” das relações de
poder, para se transformar em questão cara à manutenção de séries regradas e “sob
controle” dos fenômenos vitais. A morte tornou-se o fenômeno vital por excelência à medida
que é uma ameaça a se evitar ao mesmo tempo em que é uma ameaça que se pode também
impor, e que, então, vetoriza estratégias políticas variadas de gestão e controle, quer dos
indivíduos, quer das populações e, mais recentemente, também da natureza. Certamente,
muitos foram os fenômenos que fizeram com que a população pudesse se transformar num
tipo de agente social, com suas próprias peculiaridades e demandas. Ainda assim, é
perscrutando cientificamente a população nas situações extremas e limites de sua
existência como espécie biológica (endemias e epidemias, desastres naturais e
humanamente provocados, como penúria, fome ou guerra), e impetrando-lhe medidas e
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estratégias de governo e controle, que as mesmas puderam se forjar como estratégias
biopolíticas, cuja finalidade não era outra senão coibir ao máximo possível aquelas situações
extremas de aniquilação e morte, bem como quaisquer reações de revolta e insurreição da
população motivadas pela insuportável ameaça da morte. Se a vida, pois, se torna um valor
e um fim político, é porque ela se funde sobre a irremediável vizinhança da morte, numa
contundente relação entrópica; e talvez, por isso mesmo, a biopolítica, no seu intuito de
promover e proteger a vida acaba, nas palavras de Didier Fassin (2006, p. 36), deixando
“escapar a substância da vida”.
Aliás, uma ideia interessante que Fassin introduz é justamente que a gestão
biopolítica se dá à medida que ela estabelece quais vidas devem ser preservadas e quais
podem ser dispensadas, estabelecendo critérios e ações de diferenciações, escalas e
hierarquias, quantificáveis e estratificáveis. A biopolítica introduz, assim, a diferença; mas
a diferença não como um exercício de ação, e sim como mordaça, desqualificação,
dominação, repressão e eliminação de toda e qualquer possibilidade de ação e de
subjetividade livre.
Portanto, a natureza paradoxal da biopolítica, cujo fim é de promoção da vida, é que
ela acaba também por produzir a morte porque se evidencia de modo mais inegável a
relação imanente entre a vida e a morte, e como elas se realizam como um valor para a
biopolítica: quando a partir de um quadro de saberes instituídos ou em vias de instituição,
como no caso da eugenia no começo do século passado (NALLI, 2005); ou nos casos mais
recentes como o surto de ebola em alguns países africanos e os temores de riscos e os
cuidados preventivos1 – imunitários diriam certamente Esposito (2002) e Brossat (2003) –
se constitui uma espécie de cidadania biológica (FASSIN, 2006), que evidenciam a gestão
biopolítica como incitadora de desigualdades assentadas biologicamente, e atualmente em
termos de sanidade, que acabam por demandar – por motivos de “razão humanitária”
(FASSIN, 2012) – sua contenção, erradicação, normalização.
A partir dessas considerações, como pensar a questão do meio ambiente e da
sustentabilidade numa perspectiva biopolítica?
O MEIO AMBIENTE COMO UM PROBLEMA BIOPOLÍTICO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Muito provavelmente, uma das principais razões pelas quais o tema do meio
ambiente adentrou as agendas políticas das nações advém de sua percepção e entendimento
no âmbito da segurança. Se tomarmos como modelo a conferência “Rio + 20”, para renovar
os compromissos até então firmados para o desenvolvimento sustentável e seus novos
desafios, deve-se notar como se concebe tal conceito: “Desenvolvimento sustentável é o
modelo que prevê a integração entre economia, sociedade e meio ambiente. Em outras
palavras, é a noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão
social e a proteção ambiental” (BRASIL, Rio + 20).
Ora, via de regra, os governos só atentam para a importância de algo quando este
algo, de alguma forma – por sua inoportuna presença ou por sua desagradável ausência – se
torna objeto ou móvel de alguma perturbação social, política ou econômica. Quando se
postula que o crescimento econômico deve considerar a inclusão social e a proteção
ambiental, não está se defendendo abertamente que o crescimento econômico deve
propiciar e implementar tais elementos, mas ao menos não impedi-los, ou seja, os governos
neoliberais devem ter um limite protocolar firmado pelas nações signatárias do documento
final da “Rio + 20”: tais governos não devem permitir que se adote, por quem quer que seja,
Cf. http://www.msf.org.br/o-que-fazemos/atividades-medicas/ebola;
http://www.who.int/csr/disease/ebola/protective-measures-staff/en/;
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/15099-simuladopara-caso-suspeito-de-ebola-e-realizado-no-porto-de-santos; todos os websites foram consultados
em 19/10/2014.
1
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inclusive os mesmo governos, ações que atentem contra a inclusão social e contra o meio
ambiente. Mas o único sentido de se querer, por força de convenção e protocolo
internacional, proteger o meio ambiente e os mais desfavorecidos socialmente, os pobres, é
por se entender que o aumento destes como excluídos socialmente, e a maior degradação
ambiental (compreendido como a ausência perturbadora da natureza) são formas
extremamente perigosas para a tão visada e propalada sustentabilidades das sociedades.
Trata-se, pois, aqui de uma nova forma de, em termos foucaultianos, colocar em
curso a “razão de Estado” (FOUCAULT, 2004, p. 385-387; cf. também RODRIGUES, 2013),
que tem como um de seus objetivos criar meios os mais diversos de garantir a segurança do
Estado pelo mínimo e mais difuso controle social, sob o verniz de respeito e proteção dos
direitos das pessoas e das liberdades individuais, gerando assim um paradoxo no modelo
neoliberal de controle social e governo dos indivíduos, pelo qual, mais do que se produzir
mais liberdade, mais espaços livres, ela – a liberdade – é consumida (cf. FOUCAULT, 2004; e
LEMKE, 2014) em nome da segurança.
Parece-nos que, tendo esse “pacto de segurança” entre as nações e também entre os
governos estatais e a população – em que para se preservar e proteger a liberdade, regulase e se intervém nos modos os mais plurais e inventivos de liberdade – pode-se entender
como a questão do meio ambiente e da sustentabilidade se articulam biopoliticamente.
Afinal, qual natureza e meio ambiente urge proteger? Quais rios e nascentes, que ar e clima,
que espaço – urbano ou rural – considerar dignos de proteção, de recuperação ambiental?
Para tomarmos um exemplo bastante simples, basta lembrarmos a tensão que existe
atualmente entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente aqui no
Brasil, no que tange a determinação de área cultivável de terra devoluta, objeto de
recuperação e preservação ambiental. Para além dos conflitos entre pastas ministeriais,
talvez o traço marcante seja que sob a prerrogativa de se projetar e implementar medidas e
programas de ações sustentáveis, as mesmas são objeto de escolhas, determinações e
priorizações hierárquicas que podem muito facilmente se transmutarem em mecanismos
de diferenciações sociais e subjetivas pelas quais se desvaloriza um coletivo diante de outro,
ou mesmo um tipo de subjetividade diante de outras, mais desejáveis, principalmente por
que melhor administráveis e governáveis.
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RESUMO: este artigo busca problematizar questões acerca das tecnologias de gestão
amplamente utilizadas por profissionais de RH e o controle da subjetividade dos
trabalhadores. Primeiramente, utiliza-se de concepções marxistas para compreensão do
trabalho como atividade humana existente em qualquer forma de organização social,
econômica e política, procurando demonstrar o status de mercadoria que o mesmo adquire
quando apropriado pelas organizações no sistema capitalista. Em seguida, a noção de
biopolítica foucaultiana é utilizada para analisar as tecnologias de gestão, sendo que,
considera-se que as tecnologias que afirmam meramente gerir as pessoas dentro dos
espaços produtivos têm uma função (re) produtora, normalizadora e controladora de
subjetividades, para que as mesmas atendam ao sistema produtivo em questão. Trata-se de
um estudo bibliográfico.
PALAVRAS-CHAVE: tecnologias de gestão; recursos humanos; biopolítica; trabalho e
subjetividade
ABSTRACT: This article aims to discuss issues about management technologies widely used
by Human Resources professionals and control the workers subjectivity. First, it uses
Marxist concepts for understanding the work as an existing human activity in any form of
social, economic and political organization, trying to show the status of merchandise that it
acquires as appropriate by organizations in the capitalist system. Then the notion of
Foucault's biopolitics is used to analyze management technologies, and it is considered that
the technologies that claim merely manage people within the productive spaces have a (re)
production, normalizing and subjectivities controller function, so that they meet the
productive system in question. This is a bibliographic study.
KEYWORDS: management technologies; human Resources; biopolitics; work and
subjectivity
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O trabalho, na forma como é pensado neste artigo, não é um privilégio das
sociedades capitalistas. Utilizando-se da concepção marxista, trabalho é entendido como
toda atividade humana que visa à produção da própria existência (MARX, 2011). Entretanto,
a forma como os seres humanos garantem a produção da própria vida não se dá de forma
independente em relação aos processos produtivos aos quais estão sujeitos. O trabalho
assalariado então, característico da sociedade capitalista, poderia ser compreendido como
uma forma de atividade de um determinado momento histórico (SAFFIOTTI, 2013). Do
ponto de vista capitalista, trabalho nada mais é do que um produto, uma mercadoria que
como outra qualquer é passível de valor: valor de troca. E, como mercadoria, a atividade
trabalho deve ser controlada a fim de possibilitar maior lucro ao capitalista.
Embora os manuais de gestão de pessoas, amplamente utilizados em cursos de
administração e de recursos humanos, insistam em afirmar que o surgimento dos Recursos
Humanos se deve à necessidade de otimizar e tornar mais salubre o ambiente de trabalho,
seria difícil ampliar as discussões acerca das atividades realizadas por gestores/as de
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pessoas se não levar-se em consideração a necessidade de controle dos processos
produtivos. Pode-se pensar então, que, assim como as tecnologias físicas, as tecnologias de
gestão buscam o aumento do controle e da produtividade do trabalho (OLTRAMARI;
PAULA; FERRAZ, 2014). Considerar que a função primeira da gestão de pessoas seria
desenvolver e implantar técnicas que possibilitem a regulação das condutas dos
trabalhadores, permite a compreensão das mesmas como ações biopolíticas (FOUCAULT,
1997), na medida em que promovem a (re) produção, regulação e controle de
subjetividades em contextos de demandas das organizações capitalistas.
Embora, no presente texto, a categoria trabalho e sua apropriação por sistemas
produtivos capitalistas sejam compreendidas com base em concepções marxistas, lança-se
mão do conceito de biopolítica de Foucault por se considerar a relevância de discussões
acerca de tecnologias que buscam o controle das vidas humanas. Pretende-se problematizar
o uso das chamadas tecnologias de gestão como ações biopolíticas que têm a finalidade (re)
produzir, normalizar e controlar subjetividades úteis em um projeto coletivo maior: o
capitalismo.
CAPITALISMO E O CONTROLE DO TRABALHO
Por meio dos escritos de Marx (2011) é possível compreender o trabalho como uma
categoria ontológica, uma atividade natural e universal específica dos seres humanos,
através do qual transformam os elementos da natureza a fim de reproduzir a sobrevivência.
Márkuz (1978, p. 04) referindo-se a Marx, afirma que “[...] trabalho (ou produção) é
designado em seus últimos escritos econômicos com a ajuda de locuções como ‘o processo
material de criação da vida dos homens’ ‘o processo real da vida social’, o processo de vida
produtiva na sociedade’ [...]”.
Essa concepção atenta ao fato de que a categoria trabalho é anterior as formas de
produção capitalista, sendo que, em todas as formas de sociedade os seres humanos tiveram
(e têm) que utilizar elementos da natureza para garantir sua sobrevivência. Para Marx
(2011, p. 41), ao produzir por meio da atividade sua sobrevivência, os homens produzem a
si mesmos, “por isso, quando se fala de produção, sempre se está falando de produção em
um determinado estágio social – da produção de indivíduos sociais.”
O trabalho, não se pode deixar de mencionar, não é uma atividade que age na
natureza de forma direta, mas somente através de mediações. “O trabalho torna seus
objetos apropriados para uso humano, transformando-os com a ajuda de outros objetos
enquanto instrumentos- dados pela natureza ou (normalmente) pelo próprio homem.”
(MÁRKUS, 1978, p. 04). De acordo com Marx (2011, p.41):
[...] Nenhuma produção é possível sem um instrumento de produção,
mesmo sendo este instrumento apenas a mão. Nenhuma produção é
possível sem trabalho passado, acumulado, mesmo sendo este trabalho
apenas a destreza acumulada e concentrada na mão do selvagem pelo
exercício repetido. O capital, entre outras coisas, é também instrumento
de produção, também trabalho passado, objetivado.
Se não é possível a produção sem instrumentos mediadores e se no sistema
capitalista o capital é o principal instrumento que possibilita o acesso aos meios de
produção, pode-se concluir que o acesso ao capital é um elemento importante no exercício
de poder. A crítica marxista em relação à forma como a força de trabalho é apropriada no
sistema capitalista gira em torno da exploração e alienação do trabalhador, sendo que sua
atividade não é mais determinada pela sua necessidade, mas, pela necessidade social; assim
como, os instrumentos mediadores da atividade produtiva não pertencem ao trabalhador,
mas ao capitalista.
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Em outras palavras, a sobrevivência do homem passa a depender não de
sua ação (ou de seu trabalho) mesmo, mas sim do trabalho social (ação
social), e por outro lado, obviamente, sua ação deixa de ser definida por
suas necessidades e passa a ser definida por critérios sociais (CODO,
2012, p. 144).
A apropriação do trabalho pelo capitalismo divide o trabalho, sendo que, se todos
fizerem a mesma coisa, não há necessidade de troca (CODO, 2012). Cada trabalhador “se
especializa” em uma etapa no processo de produção, não tendo acesso, entretanto, ao
produto final. A racionalização do trabalho e as tecnologias, representadas, nos escritos de
Marx, pela maquinaria, ampliam o fosso entre o trabalhador e o produto do seu trabalho.
Como forma de ilustração, podemos pensar na atividade de confeitar. A confeiteira, em um
processo não racionalizado de trabalho, conhece todos os passos para a confecção de um
bolo. Ela é responsável pela escolha da matéria prima, sabe a quantidade ideal a utilizar de
cada produto, sabe como misturar os ingredientes e como untar a forma. Conhece seu forno
e sabe qual a temperatura e o tempo ideal para que o bolo fique assado na medida certa.
Pode alterar a forma, o sabor e o tamanho do bolo. Faz a quantidade de bolos que lhe é
possível ou necessária para garantir a reprodução de sua vida. No final de todo o processo,
ela tem acesso ao produto final, sabe, inclusive, seu real valor. Na produção do bolo está a
produção de sua própria existência.
No processo racionalizado de produção do bolo, ou seja, na produção dentro do
espaço fabril, não mais confeiteira, agora trabalhadora assalariada, é responsável por
apenas parte da confecção do bolo, como por exemplo, bater as claras. De confeiteira passa
a batedora de claras, não tendo acesso ao produto final e não conhecendo o consumidor.
Não vende mais o bolo, mas a sua capacidade de bater as claras. A racionalização do
trabalho, que visa agilizar os processos de produção aumentando, dessa forma, a
produtividade e o lucro, separa trabalhadora e produto.
A maquinaria, concebida meramente como forma de ampliar ainda mais o lucro,
amplia também a distância entre a trabalhadora e o bolo, pois, agora, não mais batedora de
claras, ela é uma apertadora de botão da máquina que bate as claras. “O capital, que já
alienara o homem do produto de seu trabalho, agora rouba-lhe o gesto, o movimento do seu
braço é algo que não lhe pertence, e que não é determinado pelo trabalhador” (CODO, 2012,
p. 147).
Não mais a necessidade de produção da própria existência determina sua atividade,
mas a necessidade de gerar capital; seu ritmo de trabalho é determinado pela máquina. “A
ação do homem passa a pertencer à sociedade, a ser regulada pelas leis de oferta e procura,
acumulada como capital. [...] Uma sociedade em que o processo de produção domina o
Homem e não o homem domina o processo de produção social” (CODO, 2012, p. 145). Não
seria difícil concluir que é mais fácil substituir uma apertadora de botões do que uma
confeiteira.
Assim, fomentados pelas concepções tayloristas a partir da Administração
Científica, a racionalização do trabalho e o desenvolvimento de instrumentos e métodos que
se destinam a ampliar o controle sobre os processos produtivos, dentre os quais se
encontram os fatores humanos (ZANELLI; BASTOS, 2004), permitem ao capitalista
subordinar a força de trabalho na obtenção de mais-valor, pois intensifica a exploração,
tanto no processo de produção em si, como na substituição dessa mesma força de trabalho.
O uso de métodos científicos com a intenção de aumentar o capital e,
consequentemente o poder da classe dominante, denuncia algo que nem sempre fica
explícito: não existe a neutralidade da ciência, portanto, não existe uma neutralidade da
tecnologia. Em organizações subordinadas ao capitalismo, em que o trabalho é degradado e
compreendido como uma mercadoria, assim como todos os outros elementos que compõem
o produto final, o custo da força de trabalho deve ser reduzida ao máximo, ampliando o lucro
do capitalista. A ciência e as tecnologias desenvolvidas dentro desse sistema buscam, então,
atender a estas necessidades (FARIA; MATOS, 2007). Mas, possuem também um caráter
– 257 –

2
58
político, na medida em que garantem a manutenção dos ideias da classe dominante
(WINNER, 1986). Para conseguir ampliar lucros e exercer poder, o capitalista precisa
controlar os processos de produção, dentre os quais estão os fatores humanos. “A forma de
gestão da força e do processo de trabalho e o emprego de maquinaria ou outros
equipamentos encontram-se subordinados, portanto, à mesma lógica de produção” (FARIA,
1997, p. 25).
O termo tecnologia de processo, na forma como é utilizada por Faria (1997), visa
romper com concepções que priorizam a compreensão de tecnologia meramente como a
utilização de maquinário e suas consequências no processo de trabalho. Para o autor,
tecnologia de processo se refere à “[...] técnicas ou uso de técnicas que interferem no
processo de trabalho/produção, de maneira a modificá-lo, organizá-lo, racionalizá-lo, sejam
tais técnicas de origem física (máquinas, peças e componentes), sejam de origem gerencial
(FARIA, 1997, p. 29). Apesar de existir entre esses dois tipos de tecnologia uma interrelação, por ora objetiva-se tratar das tecnologias de gestão.
A tecnologia de gestão compreende, igualmente, e ao mesmo tempo, as
técnicas de ordem comportamental e ideológica, tais como: seminários
de criatividade; mecanismos de motivação e integração, planos de
treinamento e desenvolvimento de pessoal; trabalhos em grupos
participativos entre outros. Este conjunto de técnicas tem como
finalidade introjetar, nos indivíduos, valores fundamentais básicos ao
desempenho de tarefas, de acordo com o ponto de vista da ética
capitalista ou da dominação burocrática. (FARIA, 1997, p. 30).
É possível concluir que aquilo que a ciência da administração denomina
como gestão de pessoas, trata-se também de uma tecnologia utilizada
para controlar os fatores humanos. “O controle permeia toda vida
organizacional, de estrutura às formas de gestão. A funcionalidade da
organização depende do controle.” (FARIA; MATOS, 2007, p. 303).
Embora se considere que as concepções marxistas sejam fundamentais
na compreensão do trabalho para além da visão mercadológica e como
fator de fundamental importância na constituição dos próprios
trabalhadores, argumenta-se acerca do uso de uma categoria que permita
ampliar a análise de diferentes formas que operam na (re) produção,
normalização e controle da subjetividade. Dessa forma, utiliza-se aqui do
conceito de biopolítica, na perspectiva apresentada por Foucault (1997)
para compreensão de que as tecnologias de gestão não se limitam a
organizar os processos de trabalho, mas produzem formas de existência.
TECNOLOGIAS DE GESTÃO E BIOPOLÍTICA
Conforme apresentado anteriormente, a força de trabalho ao ser apropriada pelo
sistema capitalista se caracteriza como uma mercadoria. Entretanto, não é possível concluir
que a relação entre força de trabalho e capital ocorra de forma harmoniosa. A continuidade
do sistema em questão depende da capacidade de lidar com os conflitos e contradições (re)
produzidos por ele mesmo (ANTUNES, 2009).
Saraiva (2014) descreve que práticas de governamentabilidade liberal sempre
estiveram atreladas aos ideias do capitalismo industrial. A ideia de mercado livre precisou
de certa intervenção do Estado na sociedade a fim preservar e fomentar o capitalismo
industrial surgido no século XVIII. Essa governamentabilidade, por mais que privilegie as
ações do Estado, “[...] atravessa toda a sociedade e implica práticas de condução de condutas
que extrapolam as ações estatais e se desdobrem de modo muito mais amplo.” (SARAIVA,
2014, p. 142). A autora ainda explica que o advento do capitalismo exige um grande número
de trabalhadores disciplinados para a ocupação do espaço fabril e a escola pública, surgida
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na Europa no século XVIII, têm um papel fundamental na produção desse trabalhador. As
práticas escolares são alinhadas aos objetivos do capitalismo liberal,
[...] produzindo sujeitos com sentimentos de cidadania e de vinculação a
um projeto nacional e, ao mesmo tempo, acostumados a uma rotina que
utiliza exaustivamente o tempo, impõe a fixação dos sujeitos no espaço,
corta a comunicação e cultiva a obediência aos regulamentos como um
valor. (SARAIVA, 2014, p. 144).
Nesse sentido, Saraiva (2014) caracteriza as práticas educacionais escolares como
ações biopolíticas. Uma ação biopolítica, conforme apresenta Foucault (1997), refere-se à
maneira pela qual se tenta, desde o liberalismo, racionalizar os problemas referentes ao
governo da vida das populações, “[...] a noção de “governo”, entendida no sentido mais
amplo de técnicas e procedimentos destinados a dirigir a conduta dos homens” (FOUCAULT,
1997, p. 101). Sendo assim, conforme explicita Foucault, não mais a morte, mas sim a vida
(formação, saúde, natalidade, higiene) passam a interessar ao Estado. Entretanto, esse
interesse está atrelado ao que determinado sistema capitalista de produção espera da
população.
Se no liberalismo, o capitalismo industrial necessita de corpos disciplinados que
correspondam a demandas do trabalho fabril, no neoliberalismo - em que o foco já não é
mais o processo mercantil de troca, mas a concorrência - o discurso hegemônico já não
valoriza a educação disciplinadora e sim a criatividade e capacidade de inovação (SARAIVA,
2014). Mais uma vez, é possível, com uma intensidade ainda maior do que no ideal do
liberalismo, perceber nos processos educativos a articulação aos ideais do capitalismo
cognitivo1.
Na reflexão em questão, cabe indagar se as tecnologias de gestão são, assim como as
ações das escolas, ações biopolíticas que visão (re) produzir, normatizar e controlar
subjetividades alinhadas aos ideias do capitalismo. Em uma breve revisão das atividades
realizadas por profissionais de RH no decorrer da história, conforme quadro abaixo, é
possível verificar que as transformações seguem uma trajetória coerente às demandas do
capitalismo. As técnicas utilizadas para o controle dos trabalhadores tornam-se mais
sofisticadas, devido à complexidade que as relações de trabalho vão adquirindo com as leis
trabalhistas e movimentos sindicais, assim como pela exigência de altos níveis de
competitividade inerentes ao neoliberalismo.

Fonte Oltramari, Paula e Ferraz (2014, p.06).
Brasileiro Filho (2012, p. 236) explica que o trabalho simples e repetitivo
característico do capitalismo industrial não corresponde às exigências dos padrões de
Saraiva (2014) explica que alguns autores (GALVÃO; SILVA; COCCO, 2003) acreditam que a
transformação do liberalismo para o neoliberalismo esteja relacionada às mudanças do capitalismo
industrial para o capitalismo cognitivo. A autora ainda explica que o capitalismo cognitivo é aquele
onde passa a se valorizar a capacidade de inovação, em detrimento a disciplina exigida no espaço
fabril.
1
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competitividade fomentados “[...] pela reestruturação produtiva, pela incorporação das
tecnologias de comunicação e informação pela emergência da hegemonia do trabalho
imaterial”. É no trabalho imaterial – conhecimento, inovação, comunicação, ideia,
criatividade – que as organizações capitalistas no neoliberalismo buscam competitividade2.
Não se espera mais do trabalhador o isolamento ou a capacidade de realizar atividades
repetitivas e simples. O isolamento cede espaço a comunicação e a capacidade de trocar
informações e conhecimentos. A capacidade de pensamento complexo é valorizada em
detrimento a realização de tarefas repetitivas (SARAIVA, 2014; BRASILEIRO FILHO 2012).
“De modo esquemático, é possível pensar que, já não havendo como expandir-se
economicamente pela anexação de novos mercados e consumidores, a saída seria inventar
novos produtos capazes de capturar aqueles já existentes”. (SARAIVA, 2014, p. 146). É nesse
sentido que o trabalho imaterial se torna hegemônico.
Embora as atividades realizadas em recursos humanos se apresentem cada vez mais
complexas, o controle dos trabalhadores nunca deixou de ser prioridade.
As funções dos recursos humanos fizeram parte de gênese das formas de
controle do trabalhador e de sua manifestação dentro das organizações.
Afora isso, suas funções legitimam os mecanismos de poder e os
aperfeiçoam de modo que os trabalhadores adotam seu discurso e
submetem sua vida pessoal em prol da organização. (OLTRAMARI;
PAULA; FERRAZ, 2014, p. 08).
Concepções como a de Ulrich (2003) ou Chiavenato (2010), autores de manuais de
gestão de pessoas, disseminam a ideia de RH como um setor responsável pela qualidade de
vida dos trabalhadores, por fomentar a comunicação, por treinar e desenvolver pessoas
para trabalhos em equipe, tendo como princípio a qualificação. A partir do ponto de vistas
desses autores, nas organizações contemporâneas gerir pessoas passa a ter status
estratégico a fim de alinhar os objetivos das organizações aos desejos dos “colaboradores”3.
“Na literatura corrente sobre Gestão de pessoas, tem sido amplamente concebido o
julgamento que as práticas de capacitação de pessoas concorrem para o desenvolvimento
humano no trabalho.” (LEAL, 2014, p. 120). Entretanto, autores como Oltramari, Paula e
Ferraz (2014) julgam ser essas concepções mera falácia, pois, o que orienta as atividades
desse setor é a legitimação de formas cada vez mais sutis e sofisticadas de controle do
trabalho. Conceitos como qualificação, inovação, treinamento e desenvolvimento, feedback,
proatividade no trabalho, fazem partem do vocabulário dos gestores, que desenvolvem e
aplicam técnicas que buscam o controle interno dos trabalhadores.
Embora ainda existam as formas disciplinares tradicionais – uniformes, espaços
determinados, controle da comunicação, registro de ponto – esses dispositivos vêm sendo
substituídos por novas tecnologias, que buscam fazer dos trabalhadores disciplinadores de
si mesmos. “Tal substituição denuncia uma grande mudança na esfera do trabalho, a
passagem de atuação de mecanismos disciplinares do corpo-máquina sobre o trabalhador
a um novo corpo impactado pela informação que atua sobre a força de trabalho”
(BRASILEIRO FILHO, 2012, p. 239).
O incentivo a certo modo de produção e aplicação de conhecimento permitem a
elaboração de técnicas de gestão que (re)produzem, normatizam e controlam
subjetividades alinhadas com as intenções do neoliberalismo e do capitalismo cognitivo. As
Para Saraiva (2014), hegemonia não significa dizer predomínio quantitativo, pois, o trabalho
material ainda se apresenta em maior quantidade. “Hegemonia pode ser, então, compreendida como
uma tendência” (SARAIVA, 2014, p. 143). Como tendência, a hegemonia do trabalho imaterial pode
fomentar ações biopolíticas, como por exemplo, ações educativas e, de acordo com o que se tenta
problematizar nesse texto, nas tecnologias de gestão.
3 Os manuais de gestão de pessoas utilizam amplamente o termo “colaboradores”, fato que, por si só,
já pode representar uma ideologia de “colaboração” ou de “sentir-se como parte do processo”.
Entretanto, nesse artigo considera-se mais apropriado o termo “trabalhadores”.
2
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metas, as comissões, as avaliações de desempenho e de competências, os programas de
treinamento e desenvolvimento são ações biopolíticas. Por meio de ações biopolíticas se
(re) produzem modos de ser, fazendo dos trabalhadores “empreendedores de si mesmos”
(SARAIVA, 2014, p.151). Pode-se pensar então, a partir de Foucault (1997) que as
tecnologias de gestão são ações biopolíticas, pois buscam conformar os trabalhadores às
demandas do capitalismo, fazendo-os acreditar que fazem parte de um projeto maior.
Se a normalização biopolítica se inscreve como um mecanismo de poder capaz de
garantir a governamentabilidade neoliberal, pode-se, de certa forma, considerar que
tecnologias de gestão são tecnologias biopolíticas de poder? De fato, é o que se pretende
problematizar nesse texto. Na concepção de Foucault (2010, p. 287), apresentada aqui de
forma sucinta, poder se refere a um conjunto de ações que age sobre ações possíveis e, “[...]
só há poder exercido por “uns” sobre os “outros”; o poder só existe em ato, mesmo que, é
claro, se inscreva em um campo de possibilidade esparso que se apoia em estruturas
permanentes”. Não pelo uso da violência, mas sim através de ações legitimadas nas/pelas
estruturas sociais, o capitalista usufrui de certo poder que é utilizado para governar ações.
“O exercício do poder consiste em “conduzir condutas” e em ordenar a probabilidade. [...]
Governar, nesse sentido, é estruturar o eventual campo de ação dos outros” (FOUCAULT,
2010, p. 287). As organizações subordinadas ao sistema capitalista utilizam, então, aparatos
de poder que garantem os interesses das classes dominantes – manutenção de privilégios,
acúmulo de lucros – e, dentro das organizações têm se chamado de tecnologia de gestão às
ações voltadas ao controle do trabalhador, portanto, controle de condutas.
As disciplinas do corpo e as regulações da população consistem os dois pólos em
torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida. A instalação
– durante a época clássica, desta grande tecnologia de duas faces –anatômica e
biológica, individualizante e especificante, voltada para o desempenho do corpo e
encarando os processos da vida – caracteriza um poder cuja função mais elevada
já não é mais matar, mas investir sobre a vida, de cima a baixo. (FOUCAULT, 1988,
p. 152).
As ações biopolíticas se sustentam em discursos normativos reforçados por
instituições de poder que servem como aparatos do Estado (família, escola, igreja, juristas,
médicos) e que garantem a (re) produção de determinados modos de vida. Foucault (1988)
afirma que atuação da norma vem ganhando destaque na função reguladora. Não significa
afirmar, ainda segundo o autor, que as leis não existirão mais, mas que, estão cada vez mais
integradas aos discursos das instituições de poder [...] cujas funções são sobretudo
reguladoras. Uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder
centrada na vida”. (FOUCAULT, 1988, p. 157). Pode-se pensar, nesse caso, a importância dos
discursos na (re)produção, normatização e controle da subjetividade do trabalhador.
Entendo aqui o trabalhador como sujeito discursivo, um sujeito que constitui sua
subjetividade na/pela sujeição a discursos - discursos esses que pré-existem aos sujeitos e
que normatizam formas de ser e pensar (BUTLER, 2011) – problematiza-se o uso das
tecnologias de gestão de pessoas no processo de normalização e normatização do que é
certo e errado, bom ou ruim, produtivo ou improdutivo, quem é adequado ou não, aceitável
ou não dentro das organizações. “O submetimento consiste precisamente nesta
dependência fundamental diante de um discurso que não escolhemos mas que,
paradoxalmente, inicia e sustenta nossa potência”4. (BUTLER, 2011, p. 12). Há, dentro das
organizações, dos espaços produtivos, todo um aparato normativo, implícito ou explicito,
que permite e legitima a dominação, o controle e a manutenção de relações de poder.
As ações que visam gerir a produção no espaço fabril são permeadas por discursos
normativos. Com o objetivo de serem reconhecidos como “bons trabalhadores” e “boas
El sometimiento consiste precisamente en esta dependencia fundamental ante un discurso que no
hemos elegido pero que, paradójicamente, inicia y sustenta nuestra potencia.
4
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trabalhadoras” os mesmos se sujeitam e performatizam esses discursos: se tornam aquilo
que se espera do bom trabalhador. Esses discursos possuem tal força que parecem lógicos,
naturais e imutáveis; performatizá-los então, significa “seguir o fluxo natural da vida”,
significa ter uma noção, a priori, do que é certo e errado. Butler (2010, p.20) descreve que
“a invocação performativa de um ‘antes’ não histórico torna-se a premissa básica a garantir
uma ontologia pré-social de pessoas que consentem livremente em ser governadas,
constituindo assim a legitimidade do contrato social”. Cabe aos gestores de pessoas a
institucionalização de condutas de trabalhadores.
Por mais que tenham se tornadas complexas e sofisticadas, as tecnologias de gestão
têm como prioridade o controle do trabalhador, não mais pela violência, mas por técnicas
que invistam sobre a vida e garantam o controle de “si mesmos” a fim de servir aos
propósitos do capitalismo. Por isso pode-se considerar suas ações como ações biopolíticas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não se trata, nesse estudo, de um manifesto contra o uso de tecnologias de gestão.
O que se busca é a problematização acerca das reais intenções e consequências das
tecnologias desenvolvidas e subordinadas aos caprichos do capitalista. Dito de outra forma,
quando as tecnologias de gestão de pessoas seguem a mesma lógica de controle de produção
e ampliação do lucro - que orienta a aquisição, disposição e uso das máquinas - os
trabalhadores só podem ser reconhecidos como parte do processo, como uma
“engrenagem”, entre outras tantas que fazem parte do processo de produção de mais-valor.
As tecnologias de gestão são, dessa forma, ações biopolíticas que tem como base a
hegemonia do sistema econômico em vigente.
Entretanto, seria um equívoco imaginar que a solução para a subordinação e
exploração da força de trabalho seria abandonar todas as teorias ou tecnologias de gestão
desenvolvidas até agora; ou mesmo, exigir que gestores de pessoas abandonem seus postos
dentro das organizações. Não seria o caso então, já que não existe uma neutralidade no uso
de tais tecnologias, de utilizá-las como forma de fomentar aquilo que se conhece como
trabalho decente? A importância de problematizar os usos de tecnologias de gestão se deve
ao fato da centralidade dos discursos normativos que orientam essas ações na constituição
da subjetividade dos trabalhadores.
É importante atentar também para o fato de que o discurso hegemônico se refere a
incorporação de novas tecnologias como forma de facilitar o trabalho e fomentar a
qualidade de vida dos trabalhadores. Entretanto, o que se pode presenciar frequentemente
é que certas tecnologias são, na verdade, formas mais sutis e sofisticadas de regulação da
subjetividade, configurando-se em uma biopolítica em favor do capitalismo.
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RESUMO: Este estudo faz parte de um projeto de doutoramento realizado na UFRGS, na
linha de pesquisa dos Estudos Culturais em Educação. Argumenta-se que algumas das
tecnologias de governamento da sociedade têm sido revalorizadas e reelaboradas no novo
contexto do ensino técnico profissionalizante, que tem se apresentado, historicamente,
como um sintoma implicado do desenvolvimento das forças produtivas. Considerando-se
que a formação do estudante-trabalhador, vinculada às novas necessidades do trabalho
contemporâneo, depende cada vez mais do seu caráter imaterial e da produção e do
investimento de si mesmo, ou seja, representa um processo onde o “produto” do
aprendizado é inseparável do ato de produzir, podemos considerar que a produção escolarempresarial se aproxima de uma execução virtuosística característica de atividades que
encontram seu próprio cumprimento em si mesmas e que exigem a presença de um público.
Ao analisar e problematizar as feiras, mostras e exposições da educação profissional e
tecnológica, busco mostrar que elas operam como estratégias neoliberais de governamento,
tanto como um espaço público estatal que permite aos estudantes-trabalhadores
executarem seu virtuosismo na presença do outro, quanto como estratégias para o
desenvolvimento de saberes que escapam ao ambiente escolar formal. Por outro lado,
também visam o desenvolvimento da individualização e da desigualdade concorrencial,
bem como o bloqueio e a interrupção do excedente dos processos cognitivos, dos
movimentos de cooperação, conhecimento e linguagem, visto que, para existir, o capital
precisa bloquear os processos de captação social do valor, porque estes são excedentes, vão
além de sua capacidade de comando.
ABSTRACT: This study is part of a doctoral project performed at UFRGS, in the research
area of Cultural Studies in Education. It is argued that some of the technologies of society
government has been revalued and reworked in the new context of vocational technical
education, which has performed historically, as a implicated symptom of productive forces
development. Considering that the formation of student-worker, linked to new
contemporary work needs, increasingly depends on its intangible character, production and
the investment itself, ie, is a process where the "product" of learning is inseparable from the
act of producing, we can consider that the school-enterprise production approaches a
feature virtuosic execution of activities that find their own fulfillment in themselves and
which require the presence of a public. To analyze and discuss the fairs, shows and
exhibitions of professional and technological education, we seek to show that they operate
as neoliberalist strategies of government, both as a state public space that allows studentworkers to perform their virtuosity in the presence of other, and as strategies for the
development of knowledge that flee the formal school environment. On the other hand, also
aimed at the development of individualization and the competitive inequality, as well as
blocking and stopping surplus of cognitive processes, movements of cooperation,
knowledge and language, since to exist, the capital needs to block the process social capture
of value, because these are surplus beyond their ability to command.
Este estudo, que faz parte do meu projeto de doutoramento em Educação realizado
na UFRGS, na linha de pesquisa dos Estudos Culturais em Educação, pode ser considerado
como uma atividade pública. Pública porque entregue à contingência e à exterioridade.
Pública porque diz respeito a questões comuns. Pública porque possibilita e exige a
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exposição ao olhar dos outros, porque torna imprescindível o com-existir dos outros.
Pública porque revela, num certo âmbito, aquilo que é conhecido, compartilhado, comum, e
onde o intelecto ganha plena e imediata visibilidade. Pública porque produz bens comuns,
inapropriáveis, não permutáveis, que não são destruídos ao serem consumidos. Bens
comuns que resultam da co-criação e da co-efetuação da cooperação de subjetividades
quaisquer. Produtos que são inseparáveis do ato de produzir. Atividades que encontram seu
cumprimento em si mesmas, sem objetivar-se em uma obra que as exceda, e cujo trabalho
se resolve em uma execução virtuosística (VIRNO, 2003, 2008).
Mas, se este estudo exige virtuosismo, o que significa esta noção? Paolo Virno, um
filósofo e semiólogo italiano, elucida:
Por “virtuosismo” entendo a capacidade peculiar de um artista
executante. Virtuoso é, por exemplo, o pianista que oferece uma execução
memorável de Schubert; ou o bailarino experimentado, ou o orador
persuasivo, ou o docente não enfadonho, ou o sacerdote de sermão
sugestivo. Consideremos atentamente o que é que distingue a atividade
do virtuoso, isto é, do artista executante. Em primeiro lugar, a sua é uma
atividade que encontra seu próprio cumprimento (seu próprio fim) em si
mesma, sem se objetivar em uma obra duradoura, sem se depositar em
um “produto acabado”, vale dizer, em um objeto que sobreviva à
execução. Em segundo lugar é uma atividade que exige a presença de
outros, que existe somente na presença de um público. (VIRNO, 2003, p.
24) [grifos do autor].
Portanto, esta atividade virtuosística possui em si mesma a sua própria realização,
não produzindo, necessariamente, um objeto determinado. E, com efeito, “o modelo básico
do virtuosismo, a experiência em que se funda o conceito, é a atividade do falante. Não a
atividade de um locutor sábio, mas a de qualquer locutor” (VIRNO, 2003, p. 27, grifos do
autor). Desta forma, a linguagem não produz uma “obra”, e a enunciação pode ser
considerada uma prestação virtuosa enquanto potencialidade da língua, enquanto
faculdade genérica da linguagem. Então, como faculdade potencial, não pode se realizar
completamente.
Por outro lado, a execução virtuosística, pelo fato de não produzir uma obra ou um
objeto, só tem sentido se for vista ou escutada por outros e, portanto, só ocorre na presença
de outros, na “imediata e inevitável relação com a presença alheia” (VIRNO, 2003, p. 25).
Institui, assim, graças à necessidade de estar conectada à presença alheia, um espaço
comunicável e compartilhado e, de certa maneira, público e comum, uma vez que está aberta
a todos. O intelecto, desta forma, ganha visibilidade e assume uma existência política: “o
virtuoso trabalha (ou melhor, é trabalhador par excellence) não apesar, mas exatamente
porque a sua atividade lembra de perto a práxis política” (VIRNO, 2008, p. 123, grifos do
autor). E, enquanto práxis política, esta atividade exige a exposição à vista dos demais, pois
é necessário um público a quem mostrar o virtuosismo, visto que “os homens que agem
precisam de outras pessoas diante das quais comparecer: uns e outros, para ‘trabalhar’,
precisam de espaço de estrutura pública, e em ambos os caos a sua ‘execução’ depende da
presença de outrem” (ARENDT apud VIRNO, 2008, p. 122), ou seja, esta publicidade
“convida ao encontro, ao acontecimento, aos possíveis, e não ao reconhecimento
intersubjetivo” (LAZZARATO, 2006, p. 47). E é justamente por tudo isso que entendo que é
exatamente essa dinâmica artística cooperativa que caracteriza o trabalho virtuosístico
contemporâneo, visto que o trabalho incorporou muitas prerrogativas da ação política1:

Este entendimento de Virno (2003, 2008), neste caso, se diferencia do entendimento de Hannah
Arendt sobre esta mesma hibridização, pois, para ela, era a práxis política que havia incorporado o
modelo do trabalho, “assemelhando-se cada vez mais ao processo de fabricação (cujo ‘produto’ é, de
1
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“imprevisibilidade, capacidade de começar tudo de novo, performances linguísticas,
habilidade de industriar-se entre possibilidades alternativas” (VIRNO, 2008, p. 119-120,
grifos do autor). E, neste sentido, ao se constituir como compartilhamento do intelecto
enquanto intelecto público, general intellect, saber social geral, competência linguística
comum, o trabalho contemporâneo exige uma “partitura” geral, ou seja, depende da
execução de um trabalho-sem-obra, característico das execuções virtuosísticas que incluem
em si diversos aspectos da ação política.
Com isso, quero deixar claro que os meus interesses de pesquisa estão relacionados
às questões relativas ao trabalho contemporâneo, mais precisamente à educação
profissionalizante. Pretendi partir do trabalho e da educação para o trabalho para pensar as
questões do presente, pois entendo que os deslocamentos contemporâneos do mundo do
trabalho se apresentam como um verdadeiro fenômeno cultural de conjunto, como um
“campo de valores organizado, com suas exigências de comportamentos e seu campo
técnico e teórico associado” (FOUCAULT, 2010, p. 163), fazendo com que também ocorram
deslocamentos significativos e importantes na educação para o trabalho. Entendo que nesse
novo modelo de trabalho contemporâneo virtuoso há uma necessidade muito maior do
investimento de si e da doação de si, e creio que muito mais do que estudar os processos de
dominação, é necessário e urgente estudar as formas com as quais os próprios sujeitos
realizam algumas técnicas de si e permitem a sujeição de suas subjetividades trabalhadoras.
E a realização destas técnicas de subjetivação, que Foucault (2004, p. 323) chamou de
tecnologias de si, “que permitem aos indivíduos efetuar, com seus próprios meios ou com a
ajuda de outros, um certo número de operações em seus próprios corpos, almas,
pensamento, conduta e modo de ser”, requer uma nova forma de análise e, sobretudo, uma
nova forma de abordagem em relação aos processos de subjetivação escolares. E isso se
deve, principalmente, ao fato de que a necessidade da realização de tecnologias de si no
mercado de trabalho ocorre também, de forma correlata, no ensino técnico
profissionalizante e nos demais processos educativos escolares, principalmente aqueles
que apresentam, em seus currículos, abordagens e princípios relacionados à educação para
o trabalho.
O ESTUDANTE-TRABALHADOR VIRTUOSO
Na atualidade, é possível observar que o trabalho e a produção vêm passando por
transformações que, de certo modo, os afastam das concepções modernas. Vivemos nesse
tempo em que o trabalho se torna cada vez mais imaterial e desmedido de valor, sustentado
pelo desenvolvimento de energias intelectuais e científicas e dependendo, cada vez mais, do
indivíduo social, pois “é o desenvolvimento do indivíduo social que se apresenta como o
grande pilar de sustentação da produção e da riqueza” (LAZZARATO; NEGRI, 2001, p. 28).
O trabalho, assim, se requalifica, e torna-se mais dependente da cooperação, do
conhecimento e do saber social geral, que se tornam “forças produtivas imediatas”, ou seja,
general intellect (MARX, 2011, p. 589).
Por sua vez, Saraiva (2014, p. 141) nos lembra que, “nessa ampla gama de mudanças,
encontram-se transformações tanto nos modos privilegiados de organizar o trabalho
quanto nas orientações acerca de como deva funcionar o sistema educacional”. E é bem por
isso que entendo que algumas das tecnologias de governamento da sociedade — incluídas
aí as tecnologias de si —, têm sido revalorizadas e reelaboradas no novo contexto do ensino
técnico profissionalizante, visto que esta racionalidade pedagógica se apresenta,
historicamente, como um sintoma implicado do desenvolvimento das forças produtivas.
Sendo assim, sugiro partir de algumas premissas: a primeira delas é que, se considerarmos
que a formação do estudante-trabalhador, vinculada às novas necessidades do trabalho
contemporâneo, depende cada vez mais do seu caráter imaterial e da produção e do
quando em quando, a história, o Estado, o partido etc.)” (ARENDT apud VIRNO, 2008, p. 119, grifos
do autor).
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investimento de si mesmo, ou seja, representa um processo onde o “produto” do
aprendizado é inseparável do ato de produzir, podemos considerar que esta produção
escolar-empresarial se aproxima de uma execução virtuosística — como capacidade peculiar
de um artista executante — característica de atividades que encontram seu próprio
cumprimento (seu próprio fim) em si mesmas (VIRNO, 2003, 2008). Em segundo lugar, esta
atividade virtuosística, representada pela potência do intelecto, é uma atividade que exige
a presença de outros, que existe somente na presença de um público (VIRNO, 2003, 2008).
Em terceiro lugar, esta publicidade e espacialidade da mente, se ocorrer em uma esfera
pública não estatal, no âmbito das questões/interesses comuns, gera cooperação excedente
do intelecto e lembra de perto a práxis política (VIRNO, 2003, 2008). Por último, se o
intelecto torna-se público ao se unir ao trabalho, como força produtiva, submetida aos
critérios e às hierarquias que caracterizam o regime de empresa, ocorre o bloqueio da
potência do trabalho vivo que representa, ou seja, a função de comando se organiza como
capital parasitário que capta valores excedentes pré-constituídos do trabalho social (NEGRI,
2003). Ocorre, desta forma, a estatização do Intelecto, que faz com que “a antiga expressão
‘razão de Estado’ adquira, pela primeira vez, significado não metafórico” (VIRNO, 2008, p.
128).
Por tudo isso, creio que já é possível lançar, a partir das considerações citadas
anteriormente, minha hipótese em relação à educação técnica profissionalizante: penso que
as feiras, mostras e exposições da educação profissional e tecnológica operam como
estratégias neoliberais de governamento dos estudantes-trabalhadores, ou seja, como
estratégias de produção, comando e bloqueio dos processos sociais de produção. Tais
eventos operam tanto como um espaço público estatal que permite aos estudantestrabalhadores executarem seu virtuosismo na presença do outro e realizarem, por eles
mesmos, operações sobre suas condutas, sua formação, sua alma, seu corpo, etc. — de forma
que se tornem mais produtivos e mais “rentáveis” no mercado de trabalho —, quanto como
estratégias para o desenvolvimento de saberes que escapam ao ambiente escolar formal, e,
portanto, são de difícil formalização e sistematização. Por outro lado, estas estratégias
também visam o desenvolvimento da individualização e da desigualdade concorrencial —
característicos do neoliberalismo —, bem como o bloqueio e a interrupção do excedente dos
processos cognitivos, dos movimentos de cooperação, conhecimento e linguagem, visto que,
para existir, o capital precisa “bloquear os processos de captação social do valor, porque
estes são excedentes, vão além de sua capacidade de comando (NEGRI, 2003, p. 98).
Da mesma forma, como bem lembra Virno (2003, 2008), ao se unir ao trabalho, ou
à educação para o trabalho, a publicidade típica do intelecto — como mero recurso
produtivo e submetido aos critérios e hierarquias do regime de empresa — é inibida e
distorcida. A ação, neste caso, “consiste em neutralizar e desativar a co-criação e a corealização da multiplicidade. A potência de agenciamento, em lugar de se distribuir de forma
heterogênea como na cooperação, é concentrada na empresa” (LAZZARATO, 2006, p. 122).
Pelo fato do general intellect ser o fundamento de uma cooperação social muito mais ampla
e heterogênea do que aquela específica do trabalho, isso gera duas principais
consequências: separada da sua própria expressão como força compartilhada de
habilidades comunicativas e cognitivas, ocasiona “a transferência do Intelecto, ou melhor,
sua imediata e irredutível publicidade à Administração estatal” (VIRNO, 2008, p. 128, grifo
do autor), que pode ser considerado o coração da estatalidade. Por outro lado, ao ser
reduzido à cooperação produtiva e suas relações hierárquicas, toma a forma de
dependência pessoal, induzindo “a uma personalização viscosa da sujeição” (VIRNO, 2008,
p. 129). Isso significa que o compartilhar do intelecto, quando vinculado à divisão técnica
do trabalho — que, de certa forma, é reproduzida na educação técnica profissionalizante —
, favorece uma submissão direta, não mais mediada por cargos ou papéis. Devido à
publicidade da mente e ao poder extrínseco do intelecto, criam-se vínculos minuciosos que
podem submeter a pessoa ao controle dos outros, restabelecendo a universal dependência
pessoal em duplo sentido: “depende-se da pessoa para isso ou para aquilo, e não de regras
dotadas de anônimo poder coercitivo; quem é submetida é a pessoa por inteiro, a simples
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aptidão para o pensamento e à ação, em suma a ‘existência genérica’ de cada um” (VIRNO,
2008, p. 105). E Virno (2008, p. 124) complementa afirmando que este tipo de vínculo
representa o ponto máximo da submissão, pois “ninguém é tão pobre como aquele que vê
sua própria relação com a ‘presença alheia’, ou seja, o próprio ter-linguagem reduzido a
trabalho assalariado”. Em relação a tudo isso, portanto, podemos dizer que essas mostras,
feiras e exposições são operações de poder e comando antes mesmo de serem operações
educacionais e formativas.
Então, podemos considerar que o virtuosismo do estudante-trabalhador vinculado
à cadeia produtiva representa muito mais do que uma questão de performatividade em que
a comunicação, enquanto faculdade humana de se comunicar, é tornada mercadoria, com
valorização da aparência e da espetacularização. O virtuosismo, muito além de ser uma
atividade performativa, não segue roteiros e modelos preestabelecidos e representa a
flexibilidade, a mobilidade e a não especialização do trabalho vivo contemporâneo. O
virtuosismo, muito mais do que uma mercadoria, define, para o indivíduo, o seu valor aos
seus próprios olhos. Define, no limite, a sua própria dignidade enquanto estudantetrabalhador, visto que a sua dignidade é um recurso que não pode ser separado de quem a
põe em obra. Da mesma forma, no mercado produtivo, ou na preparação para este — como
é o caso da educação técnica profissionalizante —, o virtuosismo estimula uma competição
do próprio estudante-trabalhador consigo mesmo, de forma a torná-lo o mais competitivo
possível no mercado educacional-corporativo. Por outro lado, é esse próprio virtuosismo
que faz com que qualquer atividade do estudante-trabalhador, por mais pobre e inepta que
seja, não possa ser sabotada. Para Aspe e Combes (1998) isso não representa somente uma
questão de moralidade ou de responsabilidade para com a sua atividade, ou de
compromisso para com os seus pares, pois “quando o que é colocado para trabalhar não é
só a sua capacidade de inventar soluções para problemas, mas de forma mais global, aquilo
que lhe permite criar relações humanas, qualquer sabotagem imediatamente assume a
forma de um desrespeito a si e aos outros” (tradução nossa). Portanto, se trata de um
trabalho sobre si mesmo, um trabalho de subjetivação e de conversão a si mesmo que não
pode ser sabotado. Assim, o laço virtuoso que o estudante-trabalhador estabelece com a
instituição ou com o coletivo de estudo/trabalho passa a constituir um elo social,
absorvendo toda a sua energia e mobilizando toda a sua pessoa. Desta forma, “traz o risco,
para ele, da perda total de si quando, pela excelência indefinidamente crescente de seu
desempenho, deixasse de merecer a confiança da firma [ou da escola], a consideração de
seus colegas” (GORZ, 2004, p. 48, grifos do autor), ou seja, faz com o estudante-trabalhador
assuma o risco e a responsabilidade pelo seu desempenho e pela sua formação, como bem
lembrou Lazzarato (2011). Sendo assim, entendo que esta noção de virtuosismo é
extremamente adequada para tornar-se o protótipo do trabalho contemporâneo e, de forma
correlata, da educação técnica profissionalizante.
A EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE VIRTUOSA
Poderíamos perguntar: e qual é, então, a importância da escola neste contexto?
Anteriormente, já se viu que a execução virtuosística não dá lugar a uma obra ou a um
objeto, e que enquanto representação do general intellect, ou intelecto em geral, só constitui
“partitura” em sentido amplo, ou seja, só existe enquanto potencialidade e condição de
vocação pública: “a sua única ‘partitura’ é, como tal, a condição de possibilidade de todas as
partituras” (VIRNO, 2008, p. 126). Desta forma, podemos pressupor que essa partitura
potencial se generaliza na sociedade como bem comum, e torna possível diversas
composições e diversas experiências, gerando uma cooperação excedente do intelecto em
relação àquela que é submetida ao comando do mercado produtivo. Neste caso, ao se
desenvolver fora da força-trabalho, a cooperação do intelecto geral como força implícita do
trabalho vivo contemporâneo não pode ser comandada internamente, isso é, com as mesmas
estratégias disciplinares utilizadas no período precedente. Para o capital, torna-se
necessário, assim, um outro tipo de comando, que busque bloquear, subdividir, neutralizar
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e subordinar o excedente intelectual produzido pelo general intellect, integrando-o à lógica
empresarial e a uma nova divisão do trabalho, aquela mais adequada às novas condições da
produção. Ele age, então, como um agente de captura e expropriação do excedente da
cooperação do trabalho vivo: “a exploração, portanto, é, em primeiro lugar, a redução da
‘atividade cooperativa’ a ‘trabalho assalariado’ e redução da ‘linguagem’ a ‘linguagem
comandada’” (NEGRI, 2003, p. 258). Nestas condições, ao contrário do modelo disciplinar
fordista, que “multiplicava” as forças submetidas de forma que o resultado fosse superior a
soma de suas partes, no modelo da partitura virtuosística controlada e submetida aos
critérios empresariais, o todo se torna menor do que a soma das partes, ou seja, elimina a
abundância e o excedente da cooperação social.
E uma das formas de efetuar este bloqueio do excedente cooperativo do intelecto
geral é fazendo com que a sua publicidade esteja de acordo com os princípios que norteiam
o neoliberalismo, ou seja, é necessário fazer com que os estudantes-trabalhadores entrem
num tipo de processo de individualização e concorrência, tornando-se empresários de si
mesmos. Dito de outra forma, “o governo de mercado assente na concorrência e na empresa
deve garantir que toda a gente se encontre num estado de ‘igual desigualdade’”
(LAZZARATO, 2011a, p. 21). Portanto, é necessário intervir no meio para individualizar e
governar as condutas de forma a constituir um espaço econômico no interior do qual se
possa entrar em “livre concorrência” e competição.
No entendimento neoliberal o mercado de trabalho não é considerado —
diferentemente do liberalismo — como um dado natural que se forma livremente. Sendo
assim, é necessário que ele seja produzido, e o Estado, ao criar o próprio mercado, acaba
exercendo um importante papel na constituição da concorrência. Como bem alerta Bauman
(2008, p. 15), “assim como encorajar os capitalistas a gastarem seu dinheiro com mão-deobra, torná-la atraente para esses compradores é pouco provável sem a ativa colaboração
do Estado”. Mas, por outro lado, não se trata de qualquer investimento do Estado, visto que
“a forma geral do mercado se torna um instrumento, uma ferramenta de discriminação no
debate com a administração” (FOUCAULT, 2008, p. 339). Em outras palavras, o Estado se
torna autolimitado por “uma espécie de tribunal econômico que pretende aferir a ação do
governo em termos estritamente de economia e de mercado” (FOUCAULT, 2008, p. 33).
A estratégia do Estado tende a se relacionar diretamente às questões que envolvem
a necessidade de produzir a concorrência e os concorrentes/competentes, ou seja, formar e
produzir aquilo que alguns chamam de capital humano. Foucault (2008, p. 315), então,
questiona: “formar capital humano, formar portanto essas espécies de competênciamáquina que vão produzir renda, ou melhor, que vão ser remuneradas por renda, quer dizer
o quê?”. E ele mesmo responde: “quer dizer, é claro, fazer o que se chama de investimentos
educacionais” (2008, p. 315, grifos nossos). É importante salientar que, para Foucault
(2008) a expressão “investimentos educacionais” não está relacionada exclusivamente aos
investimentos efetuados pela escola. Para ele, o investimento inicia já no berço, com as
preocupações com o tempo passado com os filhos, os cuidados proporcionados, o nível de
cultura dos pais, os problemas da proteção da saúde e da higiene pública, etc. Ao contrário
disso, pretendo evidenciar a importância que a escola — principalmente a escola técnica de
nível médio — assume na produção desses “capitais humanos”, pois podemos considerar
que, desde a Modernidade, a escola se transformou no principal lócus social de formação de
sujeitos adequados às exigências das sociedades que se desenvolviam.
A função do Estado, então, deixa de estar voltada à distribuição da riqueza física e
começa a se preocupar, cada vez mais, com a
disseminação do conhecimento, das capacidades para fazer frutificar os
recursos distribuídos. Se, no regime pós-fordista, o papel do Estado tende
a ser menor em termos de distribuição de renda, ele agora assume, ao
contrário, uma importância estratégica por sua qualidade de distribuidor
de capacidades imateriais, de conhecimento, de valorização do indivíduo
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(assim como da região) no interior do mercado global (MARAZZI, 2009,
p. 141, grifos do autor).
E em relação à cooperação do intelecto geral, como visto anteriormente, ela não
necessita, para existir, da empresa ou do capitalismo, visto que é uma cooperação pública,
que produz bens comuns: conhecimentos, linguagens, artes, serviços, informações, etc.
Dessa forma, esta cooperação depende, ao contrário, “do desenvolvimento e da difusão da
ciência, dos dispositivos tecnológicos e das redes de comunicação, dos sistemas
educacionais, de saúde, e de todos os outros serviços que dizem respeito à ‘população’”
(LAZZARATO, 2006, p. 120). Sendo assim, podemos verificar que as escolas assumem um
papel fundamental na constituição deste novo Homo œconomicus, visto que esse papel se
torna estratégico para a constituição desta outra governamentalidade que pretende fazer
com que os estudantes/trabalhadores se tornem capitais humanos, ou empresários de si:
A produção de si não se opera ex nihilo; ela se efetua sobre a base de uma
cultura comum transmitida pela socialização primária e de saberes
comuns. Os pais e os educadores, o sistema de ensino e de formação,
participam do desenvolvimento do general intellect tornando acessíveis
saberes e conhecimentos, porém igualmente capacidades de
interpretação, de comunicação, de intercompreensão constitutivas da
cultura comum (GORZ, 2005, p. 20).
E é bem por isso que tento mostrar que essas mostras, feiras e exposições operam
como uma forma de governamento neoliberal da potencialidade cooperativa dos
estudantes-trabalhadores, que como tal, representam uma pura virtualidade, mas que já
contém todas as características da subjetividade produtiva pós-industrial. Ao propiciar a
execução virtuosística de uma partitura comandada e controlada, entendo que ocorre o
desenvolvimento da individualização e da desigualdade concorrencial entre os estudantestrabalhadores, permitindo, assim, o controle e o bloqueio do excedente criativo e
cooperativo, do conhecimento, dos saberes e da linguagem. Em relação a tudo isso, portanto,
podemos dizer que essas mostras, feiras e exposições podem ser consideradas operações
de poder e comando antes mesmo de serem consideradas operações educacionais e
formativas.
Para finalizar, espero que esta proposta de pesquisa sirva como uma contribuição à
pesquisa educacional brasileira, apresentando respostas diferenciadas a questões que,
creio, são recorrentes no meio educacional. Aqui, apresento dois questionamentos: que tipo
de efeitos alguns dos deslocamentos contemporâneos exercem sobre as configurações dos
currículos escolares e sobre a reestruturação do trabalho pedagógico? De que forma a
educação escolar se ajusta a estas novas realidades, considerando a sua estreita relação com
o mercado produtivo e com a produção de subjetividades, e na medida em que ela mesma
se torna ainda mais produtiva do que era no período da governamentalidade liberal?
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RESUMO: O artigo tem como objetivo geral apresentar como alguns problemas bio(éticos),
tais como a vulnerabilidade nas pesquisas com seres humanos, podem ser percebidos
através da ficção, em filmes e séries televisivas da cultura popular. Assim, pretende-se
desenvolver a interligação entre alguns filmes e séries selecionados com a Bioética,
trabalhando, de forma colateral, como o Direito enfrenta tais situações. Inicialmente,
conceituou-se Bioética e as suas vertentes que esclarecem que a crescente relevância da
Bioética decorre da necessidade de refletir sobre estas mudanças. É isso que representa este
artigo: a necessidade da reflexão bioética sobre os inúmeros experimentos biomédicos
envolvendo seres humanos no planeta. A Bioética, conforme se explica ao longo do texto, é
a ciência que melhor se presta à reflexão sobre este assunto, eis que, além de conseguir
abarcar inúmeras disciplinas em uma, significa algo mais forte, ou seja, um “movimento”,
uma “causa” de todos aqueles que desejam viver e trabalhar por um futuro melhor, não
apenas para a humanidade, mas para a natureza como um todo. Portanto diante de um tema
gerador de tantas polêmicas, como as pesquisas biomédicas envolvendo seres humanos, o
homem-pesquisador depara-se com argumentos contrários e favoráveis. Vislumbram-se
daí diferentes modos de abordagem do assunto: por um lado, o entusiasmo do cientista
diante das possibilidades que se abrem em favor de uma melhor qualidade da vida e de sua
própria carreira; por outro, a atemorizante e provável falta de ética desse mesmo
pesquisador para com o ser humano pesquisado, vulnerável por si só.
PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade. Bioética. Direito. Transdisciplinaridade. Ficção.
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Sobre a vulnerabilidade do pesquisado latino americano nas pesquisas com seres humanos na
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ABSTRACT: The article has as a general objective to present as some bio problems (ethical),
such as the vulnerability in the polls with humans, they can be perceived through fiction, in
films and television series of popular culture. Thus, is intended to develop the
interconnection between some movies and selected series with the Bioethics, working, of
collateral form, as the Right faces such situations. Initially, if conceptualized-Bioethics and
its aspects that clarify that the growing relevance of Bioethics arises from the need to reflect
on these changes. That's what represents this article: the need of bioethics reflection on the
numerous biomedical experiments involving human beings on the planet. The Bioethics, as
explained throughout the text, is the science that best lends itself to reflection on this
subject, behold,, plus you get encompass numerous disciplines in one, means something
stronger, ie, a "movement," a "cause" of all those wishing to live and work for a better future,
not just for humanity, but for the nature as a whole. Therefore before a generator theme of
so many polemics, as biomedical research involving human beings, the man-researcher
comes across-with contrary and favorable arguments. Glimpse up hence different of the
subject approach modes: by a hand, the enthusiasm of the scientist before of the possibilities
that open in favor of a better quality of life and of his own career; on the other, the fearinspiring and probable lack of ethics of that same researcher for with the human being
researched, vulnerable by itself.
KEYWORDS: Vulnerability. Bioethics. Right. Transdisciplinary. Fiction.

UMA INTRODUÇÃO AO ENSINAR BIOÉTICA PARA O DIREITO ATRAVÉS DA FICÇÃO
Atualmente vive-se em um mundo cercado de descobertas e experiências. Cada vez
mais novas tecnologias são englobadas no cotidiano do humano, gerando,
consequentemente, transformações aceleradas em todas as áreas do conhecimento. A partir
do momento em que o ser humano cria situações que aspiram por uma análise ética e,
sobretudo, voltada aos direitos fundamentais, tem-se nos meios de comunicação,
informação e, ainda, na cultura popular, um verdadeiro reflexo da necessidade de emprego
da visão bioética acerca de certas atitudes do homem, através dos quais a arte imita a vida,
expondo-a a partir de personagens e tramas.
Nesse viés, o objetivo da presente pesquisa é demonstrar a percepção conceitual e
das problemáticas voltadas para a Bioética – notadamente quanto à vulnerabilidade
humana nos experimentos que envolvem seres humanos - a partir de alguns filmes e séries
televisivas (geralmente, voltadas para o gênero ficção científica4, ou, Sci Fi, como são
conhecidas na web). A problemática, portanto, é: podem-se detectar preocupações bioéticas
e formular conceitos com base na ficção, ou seja, na cultura pop? Tentar-se-á, com base em
alguns conceitos iniciais de autores tradicionais da Bioética, responder a tal
questionamento quando da análise de alguns seriados e filmes em que as pesquisas com
seres humanos – físicas e psicológicas - são temática central.
Vale lembrar, antes de adentrar aos conceitos, que a ideia não é totalmente
autêntica, visto que há pesquisadores e professores que educam com base na ficção

Nada melhor do que a enciclopédia digital e popular para definir ficção científica. Nesse sentido, a
Wikipédia (2013, [s.p.]) define o gênero como “uma forma de ficção desenvolvida no século XIX, que
lida principalmente com o impacto da ciência, tanto verdadeira como imaginada, sobre a sociedade
ou os indivíduos. O termo é usado, de forma mais geral, para definir qualquer fantasia literária que
inclua o factor ciência como componente essencial, e num sentido ainda mais geral, para referenciar
qualquer tipo de fantasia literária. Em inglês o termo ficção científica é às vezes abreviado para sci-fi
ou SF. Em português, é abreviado para FC.” Vale dizer, outrossim, que, embora o objeto do presente
artigo seja análise de filmes e séries, a ficção científica moderna tem seus primeiros passos na
literatura, com o escritor francês Júlio Verne, que, entre outras obras, escreveu “20.000 léguas
submarinas” e “Viagem ao centro da Terra” e o inglês Herbert George Wells, que escreveu “O Homem
Invisível”, “A Guerra dos Mundos” e “A máquina do tempo”. (PIASSI, 2007, p. 90).
4
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científica. Piassi (2007, p. 11) é um desses, e resumo da seguinte forma a experiência
inspiradora logo no início da sua tese de doutorado:
Este trabalho surgiu de minha experiência pessoal em sala de aula
usando ficção científica para lecionar física, astronomia e outros tópicos
de ciência. Por aproximadamente quatro anos eu desenvolvi diversas
atividades de sala de aula com filmes, romances e contos de ficção
científica, empregando-os não apenas para discutir os produtos da
ciência - conceitos, leis e fenômenos - mas também os mecanismos da
produção do conhecimento científico e a relação entre o trabalho da ciência e o
contexto social. A partir destas experiências práticas, investiguei e estudei a respeito
da própria ficção científica, como um gênero literário e cinematográfico e empreendi
também uma pesquisa sobre as experiências atuais envolvendo a ficção científica em
sala de aula. Estes estudos auxiliaram-me a desenvolver instrumentos teóricos de
análise para lidar com a ficção científica a partir do ponto de vista do professor de
ciência. (sem grifo no original)

Não muito longe disso, sabe-se de vários projetos de extensão que buscam educar
através da cultura. No curso de Direito da Universidade de Cruz Alta, esteve em
funcionamento o “Cinema (e literatura) em movimento: levando os direitos fundamentais
da sala de aula para a comunidade”5, que, segundo Woltmann et al (2013, p. 2)
[...] visa difundir os direitos humanos fundamentais do cidadão – insertos
na Constituição Federal de 1988 e tratados internacionais – através de
filmes que tenham esse viés, a serem passados aos alunos das escolas de
ensino médio e após, debatidos entre eles e os acadêmicos da graduação
do Curso de Direito da UNICRUZ, voluntários do projeto.
Tal projeto contou com varias atividades exitosas que trabalharam a educação
jurídica da comunidade através da arte. Coloca-se, abaixo, um cartaz que ilustra a temática
bioética sendo trabalhada nesse sentido:

Para saber mais sobre o projeto, vide conteúdo disponível em:
http://cinemaeliteraturaemmovimento.blogspot.com.br/. Acesso em: 31. Mai 2015.
5
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Nesse contexto interdisciplinar, por qual motivo, então, não usar a fantasia em prol
do ensino jurídico e do conhecimento e formulação de conceitos que raramente são
abordados nas disciplinas curriculares obrigatórias dos cursos de Direito, como a Bioética,
por exemplo?
O presente artigo foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica nos campos do
Direito, Filosofia, Psicologia, Educação e Sociologia, a partir de um método de análise de
dados qualitativa. Com o objetivo de focar no estudo de direitos fundamentais, pretende-se
analisar a cultura pop não apenas do ponto de vista de exemplificação de uma determinada
situação, mas também como veículo instrucional do conteúdo pretendido, a fim de
despertar uma consciência humanística e revelar a amplitude significativa do objeto, seja
este a bioética, a vulnerabilidade dos pesquisados e os limites impostos às pesquisas com
seres humanos.

BIOÉTICA E SUAS VERTENTES
A crescente relevância da Bioética decorre da necessidade de refletir sobre as
mudanças relacionadas à biotecnologia e à sociedade de risco, possibilitando que seja
lançado um novo olhar sobre temas que, de uma forma ou de outra, sempre precisarão de
diálogo e reflexão. A Bioética é a ciência que melhor se presta à reflexão sobre avanços
biotecnológicos e experimentos com seres humanos, eis que, além de conseguir abarcar
inúmeras disciplinas em uma, significa algo mais forte, ou seja, um “movimento”, uma
“causa” de todos aqueles que desejam viver e trabalhar por um futuro melhor, não apenas
para a humanidade, mas para a natureza como um todo.
Tendo em vista que são várias as definições para Bioética, eis que cada estudioso
enfoca um aspecto diferente deste novo saber, as palavras de Durant (1995, p. 20) podem
ser vistas como o alicerce para o entendimento da função desta nova ciência. Para ele,
Bioética expressa “a pesquisa do conjunto das exigências do respeito e de promoção da vida
humana e das pessoas no setor biomédico”. Entretanto, ao estudar esse termo, não se pode
olvidar de abordar seu caráter social e atual. Neste sentido, é com propriedade que Oliveira
(1997, p. 48) argumenta que a Bioética é hoje, também uma disciplina norteadora de teorias
para o Biodireito e para a legislação, objetivando assegurar mais humanismo nas ações do
cotidiano das práticas médicas e nas experimentações científicas que utilizam seres
humanos.
Nessa marcha, é possível dizer que a Bioética começou a tomar formas já na
Antiguidade, com os problemas éticos surgidos em decorrência do exercício da Medicina.
Vale lembrar o célebre juramento de Hipócrates6, que teve os “deuses como testemunhas”
e zelava pela aplicação da Medicina para “o bem dos doentes, segundo o saber e a razão,
nunca para prejudicar ou fazer mal a quem quer que seja, conservando puras a vida e a arte”
(JUNGES, 1999, p. 13). É por essa razão que é tão ligada à Medicina e aos experimentos ou
pesquisas clínicas com seres humanos.
Partindo do aludido juramento, pode-se dizer que foi a Ética que emoldurou aquilo
que hoje se denomina Bioética. Na definição clássica proposta por Aristóteles7, a Ética é uma
espécie de ciência da moral, que consiste na reflexão filosófica sobre o agir humano e suas
finalidades (ARISTÓTELES, 1999). Ética é uma palavra de origem grega, com duas origens
Grego considerado o Pai da Medicina, que viveu de 460 a.C a 377 a.C.
Aristóteles (384 – 322 a.C) é o nome que marca a origem da história dos estudos sobre Ética. No
entanto, na Grécia, mesmo antes dele, é possível identificar traços de uma abordagem com base
filosófica para os problemas morais e entre os filósofos conhecidos como pré-socráticos encontramos
reflexões de caráter ético, quando buscavam entender as razões do comportamento humano.
Sócrates (470-399 a.C.) dedicou muito de sua vida ao estudo da ética, considerando-a como sendo a
disciplina em torno da qual deveriam girar todas as reflexões filosóficas. Platão (427-347 a.C.) ao
examinar a idéia do Bem à luz da sua teoria das idéias, subordinou sua ética à metafísica e propôs
uma ética das virtudes, que seriam função da alma (GOLDIM, 2003).
6
7
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possíveis. A primeira é a palavra grega “éthos”, com “e” curto, que pode ser traduzida por
costume; a segunda também se escreve “éthos”, porém com e longo, que significa
propriedade do caráter. A primeira é a que serviu de base para a tradução latina “moral”,
enquanto que a segunda é a que, de alguma forma, orienta a utilização atual que damos à
palavra ética. Ética é a investigação geral sobre aquilo que é bom. A ética é uma
característica inerente à ação humana e, por esta razão, é um elemento vital na produção da
realidade social. O estudo da ética e seu campo de atuação ultrapassam os limites da
filosofia, levando inúmeros outros pesquisadores a dedicarem-se ao seu estudo (sociólogos,
psicólogos, biólogos, juristas, etc). Enquanto isso, a palavra moral origina-se do latim –
“morus” – significando os “usos e costumes”. Goldim (1998) consegue traduzir de modo
inteligente a Moral e a Ética em um de seus estudos, quando refere que “A Moral e a Ética se
referem às ações humanas. A Moral refere-se às normas do agir correto, enquanto a Ética é
a reflexão sobre as justificativas destas ações. A Moral é prescritiva enquanto que a Ética é
o estudo geral do que é o bem ou mal.8”
Impossível não citar a história na construção do conceito de Bioética, especialmente
no que tange ao conceito micro. Foram os experimentos nazistas e orientais da Segunda
Guerra Mundial que acabaram, de uma forma controversa, a fazer com que o homem
“pensasse” sobre a “coisificação” do ser. Assim, a microbioética dá atenção ao humano que
serve de pesquisado nas pesquisas clínicas com seres humanos, ou seja, é aquela vertente
inicial da Bioética, que tem início na barbárie dos experimentos biomédicos sem a anuência
dos humanos pesquisados, que, em geral, eram prisioneiros de guerra. Soares (2003, p. 11)
reflete sobre os “benefícios” das práticas nazistas para a humanidade:
Provavelmente a única contribuição tenha sido o alerta de que se fazia
necessário regulamentar as experiências, proteger os seres humanos e o
meio ambiente em que vivem; efetivar os direitos humanos e direitos
ambientais, e coadunar as leis ao progresso científico, regulamentando-o
aos seus interesses.
Demais disso, válido referir que, conforme a proposição de Potter, em 1998, a
Bioética encontra-se em seu terceiro estágio evolutivo: chama-se “Bioética Profunda”, isto
é, uma ciência interdisciplinar, intercultural e que potencializa o senso de humanidade. As
outras duas fases foram denominadas de “Bioética Ponte” (por causa da característica
interdisciplinar – 1970) e “Bioética Global” (no sentido de abrangente, que engloba todos os
aspectos do viver – 1988). (WOLTMANN, 2006). Essa última, sendo cada vez mais conhecida
como macrobioética, não deixa de abordar, além do aspecto ambiental, o fato de que nessa
estranha época, conhecida como “sociedade de risco”, todos os seres humanos acabam
sendo parte de um gigantesco “experimento”, que envolve desde multinacionais ligadas à
biotecnologia quanto à localização de espaços denominados “terceiro mundistas” ou “países
de modernidade tardia”9, como África e América Latina.

AS PESQUISAS COM SERES HUMANOS RETRATADAS PELA FICÇÃO CIENTÍFICA:
OLHARES (BIO)ÉTICOS ATRAVÉS DA CULTURA POP
Modernamente, o mundo está envolto em (cada vez mais) novas descobertas e
experiências. De forma rápida, novas tecnologias são englobadas no cotidiano do humano.
O ‘Bem’ não significa aqui o moralmente ordenado, mas o que é como deve ser (das Wackere), que
produz e pode produzir aquilo que é devido (HEIDEGGER, 1969, p. 215).
9 Teoricamente, as designações para esta fase preocupante da humanidade são distintas e variadas,
conforme os autores modernidade tardia, pós-modernidade, segunda modernidade, modernização
reflexiva, sociedade global, globalização cultural, globalização, sociedade do conhecimento e da
informação, sociedade de risco, etc, mas na base de todas elas está o reconhecimento de que a
incerteza, o paradoxo e o risco marcam o futuro das sociedades (HESPANHA in SANTOS, 2002, p. 163
– 164).
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Isto se vê, especialmente, no âmbito dos experimentos que envolvem biotecnologia na área
da Medicina (por exemplo, fertilização “in vitro”, congelamento de embriões humanos,
transplante de órgãos, pesquisas com células-tronco, novos medicamentos e tratamentos, o
Projeto Genoma Humano), estabelecendo questões e dilemas inéditos para os
pesquisadores e para a sociedade com um todo. A partir dessas constatações, tratando-se
de um assunto estudado no âmbito tanto do Direito Penal, quanto dos Direitos Humanos, se
vê na cultura – especialmente cinematográfica - uma possibilidade diferenciada de
interpretação, através da qual é possível analisar questões reais por intermédio de roteiros
minuciosamente construídos e, em sua grande maioria, retratando a realidade. O cinema,
visto como uma diretriz da cultura se configura em uma nova função social da arte,
contribuindo de forma positiva para o aprofundamento da percepção do homem moderno
e, por assim o ser, a análise de filmes e séries faz-se bastante pertinente durante a
apreciação do referido assunto.
No âmbito cinematográfico, bem como em séries de televisão, o tema recebe
importância principalmente por seu caráter polêmico, no que diz respeito ao papel da
bioética quando as pesquisas com seres humanos se configuram no binômio
nocividade/proficuidade. O equilíbrio entre o desenvolvimento científico e a salvaguarda
aos direitos fundamentais tem sido objetivo de intervenção da bioética para fins de
averiguação e ponderação no âmbito das pesquisas com seres humanos.
Sendo assim, são tratadas as questões relacionadas à pesquisa com seres humanos
de diferentes maneiras e pontos de vista. Fringe10, por exemplo, explora teorias recentes de
universos paralelos, armas químicas e armas biológicas, apresentando como enfoque
principal as experiências com seres humanos - como animação suspensa, métodos de
aumento de sentidos, métodos de aumento de força física, envelhecimento e gestação
acelerada - enfim, experiências que ultrapassam o aceitável e o ético no meio científico, e
suas repercussões. A série conta a história de uma agente do FBI, Olivia Dunham, que, após
um acidente de avião, conhece uma divisão secreta da agência, cujo trabalho é investigar
crimes que envolvem experimentos científicos complexos. Para tal tarefa, acaba recrutando
um cientista que estava em uma instituição psiquiátrica por quase duas décadas, tido como
homicida e louco, Walter Bishop, e seu filho, Peter Bishop, que não o vê desde que ele havia
sido condenado. Ao desenvolver-se a trama, o seriado explora a repercussão das
experiências de Walter Bishop, que mesmo preso e praticamente sedado por mais de uma
década, deixou um legado de suas experiências secretas, este carregado por seus colegas e
em especial por seu melhor amigo William Bell, que usou suas pesquisas para fundar a
maior companhia do mundo, a Massive Dynamics. O enfoque do seriado se divide entre a
trama principal – estudo sobre as organizações criminosas que se envolvem em cada caso , e a trama secundária, mostrando o passado de Walter Bishop e suas experiências, o
remorso que o personagem sente ao perceber que sua arrogância e ambição haviam
fornecido ao mundo várias ferramentas de caos e destruição. Cada vez que Walter Bishop
tentou alterar o que é natural e seguro e ultrapassar as fronteiras que existiam, as
repercussões tornavam-se desastrosas. Embora a maioria de seus avanços contra a ordem
natural tenha sido fruto de sua ambição, sua maior afronta à ética e ao natural foi fruto de
dor. Embora muitos dos casos estudados pela divisão Fringe do FBI tenham sido a respeito
de experimentações que visavam lucro, há ainda aqueles que ignoram as barreiras morais
e éticas com objetivos deturpados de encontrar a salvação ou a cura de um mal universal ou
individual, como é o caso de Walter Bishop, algum tempo antes do incidente que acabou
colocando-o numa instituição como cumprimento de pena. Por fim, vê-se que série Fringe
há, sobretudo, uma grande lição que se aprende: os cientistas também são seres humanos.

FRINGE. Seriado. Criadores: Alex Kurtzman, J. J. Abrams e Roberto Orci. Diretor: J. J. Abrams.
Emissora: Fox Broadcasting Company. Elenco: Anna Torv, Joshua Jackson, John Noble, Lance Reddick,
Kirk Acevedo, Blair Brown, Jasika Nicole, Mark Valley, Leonard Nimoy. Transmissão original: 9 de
setembro de 2008 - 18 de janeiro de 2013. Nº de temporadas: 5. Nº de episódios: 100.
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Já o seriado Eleventh Hour11, retrata experiências que envolvem clonagem
humana, células-tronco, modificações genéticas em gêneros alimentícios, adventos
científicos que podem estar muito próximos da nossa realidade. Abordando questões de
experimentação e a agressão aos limites éticos, o seriado busca demonstrar que a ética que
pune um cientista criminoso e que trabalha no outro lado da lei pode não aparecer para
amparar a responsabilização de grandes empresas, ou corporações como o exército.
A trama de Eleventh Hour gira em torno de Jacob e Rachel, quando estes tomam
conhecimento de atividades ilegais que podem se transformar em meio de rendimento e
lucro. Há, entretanto, uma cientista que utiliza de codinome Gepetto que realiza
experimentos voltados à clonagem de seres humanos para retirada de órgãos compatíveis,
ou para ‘ressuscitar’ um ente querido gerando outro ser com DNA idêntico, isto é, uma
criadora cuja prancheta é o ser humano. Entalhando e modificando, como um boneco de
madeira com vida. Rachel e Hood, ao investigarem grandes corporações que tentam, de
modo obscuro, obter vantagens com práticas e experimentos científicos nebulosos, acabam
correndo risco de vida e sofrendo tentativas de suborno. Desta forma o seriado buscou
demonstrar a influência socioeconômica como obstáculo ao papel da bioética no âmbito
científico.
Orphan Black12, seriado canadense de ficção científica, envolve questões voltadas
à ciência, religião, moral, contexto social e, dentre outras matérias, direitos fundamentais,
deixando o questionamento: Os indivíduos criados em laboratórios são possuidores de
todos os direitos fundamentais que nos são garantidos? Ou seriam propriedades de seus
cientistas? Neste sentido, adotando um pensamento kantiano, deve-se contatar que nas
pesquisas com seres humanos o importante é não instrumentalizar o humano - que é fim
em si mesmo, e tem a dignidade como seu valor supremo - mas compreender a conjuntura
em que se encontra quando for usar de sua “autonomia” para consentir ou não a pesquisa.
É preciso articular o desenvolvimento científico sob a ótica do pensamento complexo, e, por
conseguinte, da transdisciplinaridade, ousando transformar o modo de organização da
sociedade, para que assim, homem e natureza possam co-evoluir. A clonagem humana,
trazida à tona devido ao desenvolvimento acelerado da ciência, deu princípio ao Biodireito,
instrumento de análise das referidas questões, objetivando a garantia dos direitos
fundamentais.
Os filmes O Jardineiro Fiel13 e Cobaias14 abordam questões relacionadas à situação
socioeconômica de alguns países, a barreira do preconceito racial, a precariedade no que
tange o acesso à informação e a consequente vulnerabilidade de alguns indivíduos, a partir
dos quais se deve levar em consideração o ponto de vista da bioética, pois apenas desta
forma é possível compreender os limites científicos e até onde a ciência se faz ou não mais
importante que a liberdade e a dignidade dos serem humanos, em prol de uma pesquisa que
busque o “bem-comum”.

ELEVENTH HOUR: Criador: Stephen Gallagher. Produtor: Matthew Carlisle. Elenco: Rufus Sewell,
Marley Shelton. Exibição: Columbia Broadcasting System. Transmissão original: 9 de outubro de
2008– 2 de abril de 2009. Nº de temporadas: 1. Nº de episódios: 18.
12 ORPHAN BLACK. Criadores: Graeme Manson. John Fawcett. Produtores: Ivan Schneeberg, David
Fortier, Graeme Manson, John Fawcett. Elenco: Tatiana Maslany, Dylan Bruce, Jordan Gavaris, Kevin
Hanchard, Michael Mando, Maria Doyle Kennedy. Exibição: BBC America Transmissão original: 30 de
março de 2013 - presente. Nº de temporadas: 1. Nº de episódios: 10.
13 O JARDINEIRO FIEL (The Constant Gardener). Direção: Fernando Meirelles. Roteiro: Jeffrey Caine.
Elenco original: Ralph Fiennes, Rachel Weisz. Daniele Harford, Danny Huston, Bill Nighy, Pete
Postlethwaite. Diretor de fotografia: Cesar Charlone. Estados Unidos, Focus Features: 2005. 129min.
14 COBAIAS (Miss Evers' Boys). Direção: Joseph Sargent. Roteiro: Walter Bernstein. Produção: Derek
Kavanagh e Kip Konwiser. Intérpretes: Alfre Woodard, Bill Coates, Craig Sheffer, Donzaleigh
Abernathy, E.G. Marshal, Joe Morton, Judson Vaughn, Larry Black, Laurence Fishburne, Obba
Babatundé, Ossie Davis, Peter Stelzer, Robert Benedetti, Thom Gosson Jr. Tommt Cresswell, Von
Coulter. Música: Charles Bernstein. HBO: 1997. 118min.
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A partir da supervalorização dos genes evidenciada no filme Gattaca15 e da
consequente desvalorização da lei natural a partir do momento em que a genética e a
tecnologia se tornam as principais ferramentas para influenciar na forma de vida e de
reprodução, observamos na obra a profunda representação da sobreposição da ciência e da
tecnologia aos anseios e leis naturais. Vê-se, ainda, de forma cíclica, o ser humano
retornando à sua condição de máquina, onde este passa a agir de acordo com o seu destino
biologicamente estipulado, sendo escravo das vontades da evolução. Neste sentido, são
notórias as duas formas de influencia ao ser, sejam elas a externa – onde o avanço científico
e tecnológico passa a estabelecer o que é “válido” ou não – e a interna, através da qual
acontece a manipulação genética que objetiva aprimorar a espécie humana. Através do
filme, Niccol consegue demonstrar que o indivíduo, pouco a pouco, tem sido avaliado não
mais de acordo com suas características pessoais (sejam elas emocionais ou psicológicas),
mas medidas a partir do seu desempenho, da qualidade e do tempo que demora em cumprir
metas e chegar aos objetivos, bem como quem está ou não apto para isso. Nesse contexto,
se torna perceptível a ideia de que os seres humanos caminham para uma realidade
essencialmente virtual, e cada vez mais preocupada com os anseios científico-tecnológicos.
A reflexão decorrente do filme leva-nos pensar a respeito das questões éticas e
morais que rodeiam a engenharia genética, neste caso, a de organismos geneticamente
modificados afim de um bem maior, sendo este o bom desempenho profissional dos
indivíduos. Neste sentido, Gattaca nos gera as mesmas dúvidas proporcionadas pelo estudo
da bioética: As implicações morais (o que é certo o que é errado) nas aplicações da medicina
e da biotecnologia. Com a ascensão dos métodos tecnológicos na ciência e na medicina, é
provável que o conhecimento, bem como as possibilidades de modificação, não se limitem
à erradicação de doenças (foco principal das experiências feitas a partir do ser humano),
mas sejam utilizadas quando as pessoas acreditarem, como em Gattaca, no
“aperfeiçoamento” humano e considerarem o direito de escolher características para seus
filhos. Por fim, é importante ressaltar o maior questionamento que Niccol expõe em
Gattaca: Jerome, o “válido” e considerado geneticamente perfeito, se suicida. Sendo assim,
pergunta-se: A modificação científica, acompanhada do avanço tecnológico, é capaz de gerar
felicidade?
Outra diferente representação de experiência com seres humanos é a proposta por
Stanley Kubrick no filme Laranja Mecânica16, onde o célebre personagem Alex Delarge é
fora submetido à chamada “Técnica Ludovico” para que assim pudesse ser novamente
inserido na sociedade. A técnica, funcionando como uma lavagem cerebral capaz de
condicionar o indivíduo para o bem, independentemente de sua escolha, sugere uma
reflexão sobre o direito de escolha. O livre-arbítrio é necessário para a manutenção da
humanidade individual e coletiva, mas, sobretudo, porque as revoluções se fazem exercendo
a liberdade à autodeterminação, uma escolha que, não pode ser imposta por técnicas de
modificação comportamental. Ou seja, sem capacidade de escolha, qualquer réstea de
bondade humana é inautêntica e artificial, e uma bondade condicionada nunca será idêntica
a uma bondade escolhida. Tem-se no filme, portanto, mais uma exposição das experiências
com seres humanos funcionando como uma alavanca ao desrespeito aos direitos
fundamentais, quando estas são realizadas para fins que não o bem-comum e,
especialmente, o bem individual do pesquisado.

GATTACA – Experiência genética (Gattaca). Direção: Andrew Niccol. Produção: Danny DeVito,
Michael Shamberg e Stacey Sher. Roteiro: Andrew Niccol. Intérpretes: Ethan Hawke, Uma Thurman,
Jude Law, Gore Vidal, Xander Berkeley, Jayne Brook, Elias Koteas, Maya Rudolph, Uma Damon, Blair
Underwood, Ernest Borgnine, Alan Arkin, Tony Shalhoub. Música: Michael Nyman. EUA: Columbia
Pictures / Sony Entertainment Pictures, 1997. 112 min.
16 A CLOCKWORK ORANGE. Direção: Stanley Kubrick. Produção: Warner Bros. e Hawk Films. Warner
Bros., 1971, 136 min.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Demonstrada a forma como a TV e o cinema expressam dilemas bioéticos que
refletem a vulnerabilidade dos seres humanos uma questão principal emerge: quais as
consequências que esta exposição da bioética tem na cultura geral? A exposição artística da
bioética em filmes e seriados trazem o debate da bioética e da vulnerabilidade à população
geral, ou seja inferem na cultura, um dos aspectos dominantes sociais. Considerando que a
sociedade latinoamericana já vive em uma cultura de vulnerabilidade, a mesma convive em
uma relação de poderes em que se situa muito distante do poder, e, portanto, se comporta
de maneira indiferente às várias relações de autoridade que existem em sua sociedade.
Hofstede (1997, [s.p.]) define cultura em quatro aspectos: masculinidade e
feminilidade, relação com a autoridade, coletividade versus individualidade, formas de lidar
com conflitos e incertezas. A vulnerabilidade natural do pesquisado latinoamericano mostra
várias das diferenças quando se analisam estes aspectos, principalmente quando falamos
da relação com a autoridade. Esta, de acordo com Hofstede (2005, [s.p.]), se reflete nas
interações entre pessoas com figuras de autoridade: se tem dependência e uma enorme
distância das mesmas – o que ocorre nos países latinoamericanos e outros
subdesenvolvidos – ou se tem uma autonomia e uma certa igualdade. E esta relação não se
aplica apenas às autoridades legais, mas às relações empregado e empregador, pais e filhos,
professores e alunos, quaisquer figuras de autoridade em uma sociedade. Esta relação
perpetua, nos países subdesenvolvidos, a dependência dos cidadãos em relação às
autoridades públicas, gerando uma relação quase que paternal de certas autoridades em
relação aos cidadãos.
Uma relação que inferioriza quem se submete a qualquer tipo de autoridade gera,
indiretamente, indiferença quanto aos seus direitos, quanto às obrigações que esta
autoridade também possui em uma relação dado o fato de que a mesma depende desta
autoridade. Isto vale para um país pobre cujo presidente executa políticas assistencialistas
e, por dependerem destas medidas, os eleitores não questionam atividades fraudulentas do
mesmo líder. Este vício acaba se apresentando no fato de que, ao receberem ajudas de várias
formas para participarem de experimentos, não questionam estas empresas sobre sua
integridade ou sobre sua dignidade.
Ao passo que a cultura pop cada vez mais tem incluído a questão da bioética em
filmes ou seriados, desencadeando um aumento no público interessado pelo tema e,
consequentemente, disseminando a importância de tal, pode-se notar que, felizmente, o ser
humano tem adquirido maior preocupação com a efetividade dos direitos que o cercam,
sejam estes – dentre tantos - o direito à vida e à liberdade, bem como procurado identificar
os limites éticos. Contudo, apesar de notáveis esforços, a humanidade continua acentuando
suas características negativas sobre as relações reais, o mundo segue sendo totalmente
voltado aos interesses econômico-financeiros (financeiramente total e economicamente
global), e a natureza a cada dia encontra-se mais perto do fim (politicamente tribal e
ecologicamente letal) (CAUBET, 1999).
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Angelita Woltmann2
Vicente de Paulo Barreto3
RESUMO: No trabalho que segue, aborda-se, teoricamente, a questão da dignidade humana
e da Bioética nas pesquisas biomédicas envolvendo seres humanos naqueles países
considerados “em desenvolvimento”, como podem ser considerados os países da América
Latina. A base metodológica usada para o estudo é a pesquisa, qualitativa, básica e
exploratória, visando responder ao problema apresentado na introdução. O método de
abordagem utilizado é o indutivo, trabalhando-se também dialeticamente a temática. Do
ponto de vista dos procedimentos técnicos, constitui-se de uma pesquisa bibliográfica com
foco interdisciplinar, elaborada a partir de material já publicado, tendo sido desenvolvida
utilizando-se de pesquisa bibliográfica e documental, tendo em vista o caráter
preponderantemente teórico do estudo, possuindo como fontes privilegiadas as normativas
nacionais (notadamente a Constituição Federal de 1988 e Resoluções do Conselho Nacional
de Saúde) e internacionais, e doutrina encontrada em periódicos nacionais da área de
Bioética, Direito – em especial, Direitos Humanos – Filosofia, Biologia, Medicina e áreas
afins. Ressalta-se, outrossim, que, ao longo do estudo, poderá ser feito uso da técnica
descritiva e da quantitativa, através de pesquisa de campo junto a alguns Comitês de Ética
em Pesquisa e Tribunais de alguns países na América Latina, bem como, coleta de dados
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junto ao SISNEP, a fim de realizar-se o encontro da teoria com a realidade no caso concreto
e dar prosseguimento à pesquisa iniciada no Mestrado e na especialização em Bioética.
PALAVRAS-CHAVE: Bioética. Biodireito. Diginidade Humana. Pesquisas biomédicas.
ABSTRACT: In the work that follows, we discuss theoretically the question of human dignity
and Bioethics in biomedical research involving human subjects in those countries
considered "developing", can be considered as countries in Latin America. The
methodological basis used for the study is the research, qualitative basic and exploratory in
order to answer to the problem in the introduction. The approach method used is the
inductive also working up dialectically the theme. From the point of view of technical
procedures, constitutes a bibliographical research with an interdisciplinary focus, drawn
from already published material, it has been developed using bibliographic and
documentary research, in view of the predominantly theoretical nature of the study, having
as sources inside the national regulations (notably the Federal Constitution of 1988 and
Resolutions of the National Health Council) and international, and doctrine found in
national journals Bioethics area law - especially human rights - Philosophy, Biology,
Medicine and areas like. It is emphasized further that, throughout the study, can be made
use of the descriptive technique and quantitative, through field survey of some Ethics
Committees in Research and courts in some countries in Latin America, as well as collection
of data from the SISNEP in order to hold up the meeting between theory and reality in this
case and to continue the research initiated in the Masters and specialization in Bioethics.
KEYWORDS: Bioethics. Biolaw. Human Diginidade. Biomedical research.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Para a organização da pesquisa a seguir apresentada, parte-se do estudo
generalizado sobre a condição do ser humano pesquisado para se chegar ao panorama das
pesquisas biomédicas na América Latina, locus, que, pelo próprio contexto ambiental e
social, típico de países “em desenvolvimento”, carecem de atenção quanto à questão da
dignidade humana e dos direitos humanos; respeito pela autonomia, vulnerabilidade
humana e integridade pessoal; igualdade, justiça e equidade; respeito pela diversidade
cultural e pluralismo; solidariedade e cooperação; proteção do meio ambiente, biosfera e
biodiversidade; responsabilidade social e saúde pública e divisão dos benefícios4.
Na experimentação biomédica, especificamente, por vezes, o ser humano é sujeito
de inovações que nem passaram pelo crivo de experimentação prévia5 e só se torna evidente
o fenômeno quando surgem complicações ou efeitos deletérios. No campo dos
medicamentos ou terapias experimentais, por exemplo, há casos de cessão do próprio corpo
para fins de pesquisa científica, mediante pagamento ou outros benefícios materiais, ou
devido a pressões de várias naturezas: relações de hierarquia, condições de coação (com
detentos, por exemplo), doentes sem capacidade de reagir e outras condições de
inferioridade (BERLINGUER e GARRAFA, 1996, p. 31) ou vulnerabilidade. Isto é comum na
América Latina, onde a população em sua maioria é pobre e, por isso, a condição do humano
pesquisado neste espaço merece necessário e maior zelo.
Vale dizer que tais aspectos foram abordados, em 2005, pela UNESCO, em Paris, chegando-se a um
documento internacional denominado “Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos”,
considerada um avanço extraordinário para os países em desenvolvimento, tais como os latinoamericanos (GARRAFA, 2005, p. 130).
5 Importa referir que, no presente estudo, dá-se atenção especial à questão da condição humana nas
pesquisas biomédicas, sem adentrar ao campo da Bioética nas pesquisas com animais, as quais
normalmente antecedem às com seres humanos. Muitas vezes os pesquisadores também não
respeitam os limites éticos nas pesquisas com animais, sendo, inclusive, tal assunto, cerne de
acalorados debates entre ambientalistas. Nesse ponto, importa lembrar de que todos os seres
sencientes devem ter seus interesses levados em consideração, apesar de qualquer
antropocentrismo (SINGER, 2002).
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NOÇÃO DE DIGNIDADE HUMANA COMO DIREITO FUNDAMENTAL6
A questão da dignidade humana situa-se no cerne das pesquisas biomédicas
envolvendo seres humanos e seu conceito abarca outros conceitos, tais como, o de “vida”,
de “humano”, de “vida humana e as suas implicações em nível do desenvolvimento”, da
“solidariedade”, da “equidade” dos seres que habitam a mesma Terra7, entre outros. A
necessidade da reflexão sobre o que seja a tão aclamada e recorrente expressão “dignidade
humana” significa um dar-se conta de que a sociedade está inserida em um mundo de
conceitos complexos, de dificuldade de articulação entre a teoria e a prática e que não se
permite mais encontrar a solução através de uma ciência específica. O conceito de dignidade
humana atravessa áreas diversas para se fazer razoavelmente entender, enfatizando-se a
Filosofia, a Sociologia, a Biologia, a Psicologia e, especialmente, o Direito como bases para a
compreensão da expressão como princípio constitucional e direito fundamental.
A noção de dignidade humana varia consoante épocas e locais, servindo, na
civilização ocidental, como base dos textos fundamentais sobre direitos humanos e Bioética.
Vale citar parte do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) a fim
de se ter esta noção: “Os direitos humanos são a expressão direta da dignidade humana, a
obrigação dos Estados de assegurarem o respeito que decorre do próprio reconhecimento
dessa dignidade”. A dignidade humana encontra-se presente em tudo que guarde relação
com a essência do ser humano. No pensamento filosófico e político da antiguidade clássica,
a dignidade humana guardava relação com a posição social ocupada pelo individuo e o seu
grau de reconhecimento pelos demais membros da comunidade, possibilitando, assim,
falar-se em uma qualificação e modulação da dignidade, admitindo-se pessoas mais dignas
ou menos dignas. Já no pensamento estoico, a dignidade, por ser inerente ao ser humano,
era tida como qualidade que o distinguia das demais criaturas, no sentido de que todos os
seres são dotados da mesma dignidade. Esta cognição de dignidade humana seguiu sendo
sustentada pela concepção de inspiração cristã e estóica durante a Idade Média (BOLDRINI,
2003). Dessa forma, a idéia de valor intrínseco da pessoa possui suas raízes teóricas no
pensamento clássico e no ideário cristão8. Foi a religião cristã que trouxe o entendimento
de que o ser humano é dotado de valor próprio, qualidade que lhe é intrínseca, não podendo
ser transformado em objeto. Depois, veio Pico de La Mirandola (2001) que, partido da
racionalidade do humanismo renascentista, disse que a dignidade humana é o que
possibilita ao ser a construção de seu destino, pois é algo que lhe é inerente, que
simplesmente existe. Na concepção kantiana (KANT, 1991) a dignidade parte da autonomia
ética do ser humano, sendo que este não pode ser tratado como objeto. A autonomia da
vontade é um atributo apenas encontrado nos seres racionais, constituindo-se no
fundamento da dignidade da natureza humana; e, com base nisso, o homem existe como um
fim em si mesmo, não como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade,
repudiando, com isso, toda e qualquer espécie de “coisificação” e instrumentalização do ser
humano. Para Kant (1991, p. 47), no reino dos fins, tudo tem “ou um preço ou uma
dignidade”, todavia, quando uma coisa não permite equivalente, ela tem dignidade. A
dignidade humana repousa sobre a autonomia e deve ser atribuída a todos agentes morais,
dotados, portanto, de razão prática.
Atualmente, diante das transformações da sociedade, da Economia e do Direito, é
notável a proteção que se dá à dignidade da própria vida de um modo geral, ainda mais
numa época de reconhecimento da proteção ao meio ambiente como valor fundamental.
Assim, o conceito da dignidade humana está em permanente processo de construção e
desenvolvimento, pois se trata de categoria axiológica aberta, ainda mais devido à existência
Há divergência doutrinária entre a denominação direitos humanos e direitos fundamentais. Os
primeiros são utilizados em uma perspectiva universal, internacional enquanto os segundos em
perspectiva nacional, estatal (SARLET, 2001).
7 No sentido do pensamento de Martin Heidegger, em “Ser e Tempo”.
8 “Dignitas humana” [São Tomás de Aquino (1227-1274)]
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de pluralismo e diversidade de valores que se manifestam nas sociedades democráticas
contemporâneas. Por ser a dignidade humana princípio que embasa e ampara os direitos
fundamentais, uma vez que no dispositivo constitucional no qual se encontra há, além do
enquadramento de uma norma como principio fundamental, uma norma como definidora
de direitos e garantias fundamentais, não há como não se falar em direito fundamental à
dignidade. Por isso, existem diversas referências a esse respeito. É por ser qualidade
intrínseca do humano que a dignidade não é concedida e nem pode ser retirada pelo
ordenamento jurídico. Quando se fala em direito à dignidade o que se está realmente
querendo considerar é o direito ao reconhecimento, respeito, proteção, promoção e
desenvolvimento desta dignidade. A dignidade humana como principio fundamental e,
também, norma jurídica positivada, é um valor que não se restringe a guiar os direitos
fundamentais, mas sim, tem o condão de reger toda a ordem jurídica constitucional e
infraconstitucional de um país. Entretanto, na prática, embora a previsão exista em alguns
textos constitucionais, tratados e declarações, por si só não tem o condão de assegurar o
devido respeito e proteção à dignidade; restando, assim, uma perspectiva de efetivação
dessa segurança por meio dos órgãos estatais. Entretanto, tal efetivação ainda é utópica,
visto que a missão de proteger e realizar concretamente a dignidade da pessoa e os direitos
fundamentais encontra-se ameaçada pelo próprio Estado, envolto em crises. Santos (1999)
reflete no sentido de que os direitos humanos foram colocados nos ordenamentos para
substituir o vazio deixado pelo socialismo e, nesse sentido, identifica três tensões dialéticas
vividas na atualidade: aquela que traz a modernidade, entre regulação e emancipação social;
outra entre o Estado e a sociedade civil e; por último, entre o Estado-nação e aquilo que se
convencionou chamar de globalização9. Em relação ao conteúdo e significado da dignidade
humana “na” e “para” a ordem jurídica, tanto em nível doutrinário quanto no
jurisprudencial, há um sem-número de divergências. Percebe-se, todavia, que, para a
maioria dos estudiosos, a dignidade vem sendo considerada aquilo que desde o início se
pensava, isto é, uma qualidade intrínseca e indissociável de todo e qualquer ser humano, e
o respeito e à proteção da dignidade da pessoa constituem-se em meta permanente da
humanidade, do Estado e do Direito.
Sarlet (2001, p. 301) elucida que “todos os direitos fundamentais encontram sua
vertente no princípio da dignidade da pessoa humana”. Em um sentido mais amplo, Streck
e Morais (2003, p. 135) entendem ser de fundamental importância à compreensão do
conteúdo não só dos direitos fundamentais, como também do processo de transformação
por que passam com a emergência de novas realidades. Entende-se atualmente que a
dignidade humana tem dois grandes fundamentos: consiste em norma fundamental, voltada
a garantir as faculdades jurídicas necessárias à existência digna do ser humano; e deve ser
entendida, também, enquanto linha diretiva para o futuro da sociedade, especialmente
quando se trata de questões envolvendo a Bioética. Nesse sentido, a exemplo do caso
brasileiro, Sarlet (2001, p. 102-103) consegue transparecer a intenção do legislador ao
inserir a ideia de dignidade humana na Constituição:
Com o reconhecimento expresso, no título dos princípios fundamentais,
da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do nosso
Estado democrático (e social) de Direito (art. 1º, inc. III da CF), o
constituinte de 1987/88, além de ter tomado uma decisão fundamental a
respeito do sentido, da finalidade e da justificação do exercício do poder
estatal e do próprio Estado, reconheceu expressamente que é o Estado
que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o
homem constitui a finalidade precípua e não o meio da atividade estatal.
Dentro dessa terceira crise abre-se uma “caixa de Pandora” de onde sairão, lado a lado, a tolerância
e o racismo, o etnocídio e a criatividade cultural, sendo quase impossível prever o que prevalecerá.
No processo de globalização das diferenças culturais, é difícil não acabar com algumas delas
(SANTOS, 1997).
9
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A dignidade humana, como princípio e direito fundamental, fornece ferramentas
para a redução das injustiças cometidas nos diversos níveis sociais, culturais, econômicos,
geográficos, bem como das diferenças no trato político-social. Entretanto, a redução detes
problemas torna-se possível, tão-só, “na teoria”. De acordo com Moraes (2002, p. 50),
A dignidade da pessoa humana concede unidade aos direitos e garantias
fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas. Esse
fundamento afasta a idéia de predomínio das concepções
transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade
individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa,
que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito
por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável
que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos
fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que
merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.
Nota-se, assim, que a dignidade humana, como princípio constitucional e direito
fundamental, torna-se fundamento de todo um Estado, pois agrega no núcleo de um só
princípio outros direitos fundamentais para a pessoa: vida, liberdade e igualdade. A
dignidade, por si só, contém os outros direitos. Como coloca Silva (2003, p. 105), a dignidade
humana “é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do
homem, desde o direito à vida”. Nesse passo, adotando-se a dignidade humana como núcleo
dos direitos dos envolvidos nas pesquisas biomédicas, nota-se que o limite à autonomia do
pesquisador é dado pela ética, “devendo sempre ser levado em conta o respeito à vida”
(ARAÚJO, 1999, p. 133), pois sem vida não há dignidade. A liberdade de investigação é
imprescindível, mas os direitos humanos/fundamentais são barreiras necessárias ao
avanço da ciência. A dignidade humana, alçada à condição de princípio nas civilizações
ocidentais, recebeu enorme impulso no Brasil através de sua contemplação no texto
constitucional de 1988. Tal princípio serviu, inclusive, de amparo para as futuras
regulamentações sobre saúde e pesquisas com seres humanos no país.
A dignidade humana, alçada à condição de princípio nas civilizações ocidentais,
recebeu enorme impulso no Brasil através de sua contemplação no texto constitucional de
1988. Tal princípio serviu, inclusive, de amparo para as futuras regulamentações sobre
saúde e pesquisas com seres humanos no país. Por outro lado, são poucas as Constituições
dos países latino-americanos que contemplam a dignidade humana como princípio, tal
como a brasileira. Há certa carência de uniformidade quanto à previsão de o princípio da
dignidade humana estar expresso no texto constitucional, inclusive na organização social
integracionista latino-americana conhecida como Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Na
Constituição argentina não existe dispositivo específico sobre a dignidade humana. Na
Bolívia, o inciso I do artigo 6º protege os direitos fundamentais da pessoa, colocando-os
como invioláveis e sob a proteção estatal, mas o princípio da dignidade humana não está
explícito na Constituição. O Chile apenas refere no artigo 1º da sua Carta Constitucional que
“o Estado está a serviço da pessoa humana”, mas não ressalta sua dignidade, assegurando,
no entanto, no seu artigo 19, “o direito à vida e à integridade psíquica da pessoa” e “o direito
de proteção à saúde”. No Paraguai, o artigo 4º traz o direito à vida e a possibilidade regulada
pela lei de a pessoa dispor de seu próprio corpo para fins científicos e médicos, mas nada
fala sobre a dignidade humana especificamente. O Uruguai, por sua vez, tem em sua
Constituição, no artigo 7º, somente expressos os direitos da pessoa – entre eles a vida –,
igualmente nada comentando sobre a dignidade.10 Para citar mais alguns: a Venezuela
10 Informações obtidas em: CÂMARA DE DEPUTADOS. Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul

– Representação Brasileira – PARCUM, Constituições dos países do Mercosul – 1996-2000 – textos
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prevê, no artigo 46 de sua Constituição, que toda a pessoa tem direito no que diz respeito à
sua integridade física, psíquica e moral, e, em consequência disso, ninguém será submetido
sem seu consentimento livre a experimentos científicos e exames médicos e de laboratório,
exceto quando sua vida estiver em perigo ou outras circunstâncias que a lei determine; e o
México, não exatamente como o Brasil (em que a dignidade humana é elevada a princípio),
prevê, em seu artigo 1º, ser proibida qualquer discriminação que atente contra a dignidade
humana e tenha por objetivo anular os direitos e liberdades fundamentais da pessoa
(ARCHE, 2006, p. 50.). Ou seja, somente a Constituição brasileira possui dispositivo
específico, conforme já citado, no inciso III do artigo 1º, elevando o princípio da dignidade
humana à norma constitucional de aplicabilidade imediata. Ressalva-se que, no Brasil, tal
princípio está expresso sob a forma de fundamento do Estado Democrático de Direito, ao
lado da soberania, da cidadania, dos valores sociais do trabalho e do pluralismo político. Em
respeito à dignidade humana, cabe à comunidade científica aceitar o desafio de “desacelerar
o mundo” proposto por Morin e Kern (1995, p. 100). Segundo a reflexão dos pensadores,
[...] precisamos tomar consciência dessa corrida louca para onde nos leva
o devir que tem cada vez menos a feição do progresso, ou que seria a face
oculta do progresso. (...) Trata-se, portanto de frear o avanço técnico
sobre as culturas, a civilização, a natureza, que ameaça tanto as culturas
como a civilização e a natureza. Trata-se de diminuir a marcha para evitar
ou uma explosão ou uma implosão. Trata-se de desacelerar para poder
regular, controlar e preparar a mutação. A sobrevivência exige
revolucionar o devir. Precisamos chegar a um outro futuro. Essa é que
deve ser a tomada de consciência decisiva do novo milênio.
Nesse sentido, o princípio da dignidade humana é tão fundamental na definição dos
direitos humanos, como na abordagem de novos problemas de Bioética e nomeadamente
de uma ética do ambiente, que implica também solidariedade, tendo em vista que a
dignidade se relaciona com o respeito e com as desigualdades sociais e econômicas nas
sociedades modernas, problema que faz com que uma parte dessas sociedades não consiga
respeitar a si própria. O lugar que o humano atribuiu a si próprio no mundo avançado
tecnologicamente perdeu a ligação com a natureza, com o mundo vivo, visto que o mesmo
não respeita limites (bio)éticos ligados à vida e ao meio ambiente. É neste contexto
conflituoso entre homem e natureza que a noção de dignidade humana introduz um
elemento de harmonização nas relações sociais. A sobrevivência da espécie humana é
indissociável da sobrevivência da natureza e, deste modo, é necessário que se amplie o
conceito de dignidade para a vida humana e não-humana. Assegurando-se esta visão
ampliada de dignidade humana, poder-se-á preservar a continuidade dos seres vivos numa
ética de responsabilidade pelo futuro, numa ética de desenvolvimento sustentável; enfim,
como um direito fundamental, concretamente.

A DIGNIDADE HUMANA COMO PRINCÍPIO CONSTRUTOR DA BIOÉTICA (VALOR) E
DO BIODIREITO (NORMA) NAS PESQUISAS BIOMÉDICAS COM SERES HUMANOS
Inicialmente, vale dizer que o respeito aos direitos humanos na construção de uma
Bioética e de um Biodireito deve constituir a base moral de todas as ações, tanto no campo
da saúde pública como no âmbito das pesquisas biomédicas com seres humanos. Para que
isso ocorra, Bioética e direitos humanos devem estar estreitamente ligados objetivando
criar um vínculo entre a autonomia do ser humano pesquisado e sua dignidade,
reconhecendo-se a dimensão social do seu ser. Nessa perspectiva, e em particular no âmbito
latino-americano em razão do contexto sócio-econômico-cultural, é importante avaliar do
ângulo bioético temas tão complexos como a pesquisa biomédica com seres humanos. Para
constitucionais: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Brasília: Câmara de Deputados,
2001.
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orientar essa reflexão, em harmonia com princípios bioéticos11, normas e valores
constitucionais já mencionados, importa traçar o caminho que a Bioética, no âmbito das
pesquisas biomédicas que envolvem seres humanos, percorreu até agora, quando tenta se
afirmar como uma “disciplina transdisciplinar” balizada na dignidade humana. Tal caminho
demonstra o nascimento de um Biodireito, ainda “prematuro” no campo do próprio Direito,
mas que insiste em tomar formas de um ramo em ascensão. Apesar da dignidade humana,
base da Bioética, ter fundamentos antigos, na filosofia do mundo ocidental, nem sempre ela
foi respeitada ou mesmo foi objeto de normas éticas e/ou legais de proteção. Infelizmente,
foi necessário um conflito mundial para uma tomada de consciência que levou à
proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Da mesma forma,
como se pode constatar através da observação dos documentos relativos à Bioética, como,
por exemplo, a Convenção dos Direitos Humanos e da Biomedicina (1997), foi necessário
quase meio século para que os países signatários da mesma chegassem à fase da aplicação
da norma à Medicina.
Deve-se a Immanuel Kant (1724-1804), através das suas críticas e análises sobre as
possibilidades do conhecimento, nomeadamente a partir de questões sobre “o que posso
conhecer”, “o que posso fazer” e “o que posso esperar”, nas obras “Crítica da Razão Pura”,
“Crítica da Razão Prática” e “Fundamentação da Metafísica dos Costumes”, uma das
contribuições mais decisivas para o conceito de dignidade humana. O pensamento kantiano
sobre dignidade humana (de que o ser humano deve ser visto como um fim e não um meio)
é repetido em ensaios sobre o assunto e é, neste trabalho, mais de uma vez citado em virtude
de sua importância. Para Kant, as respostas às questões anteriormente por ele colocadas
dependiam do conhecimento da natureza do ser humano por ele próprio. O “poder”, o
“conhecer”, o “fazer” ou o “esperar” dependem, em última análise, da própria condição
humana. O humano necessita agir de tal modo que trate a humanidade, tanto na pessoa dele
como na do próximo, sempre e ao mesmo tempo como um fim, e nunca simplesmente como
um meio (ARCHER, 1999). Entretanto, o humano precisa reconhecer que ele próprio, como
indivíduo, para que “possa”, “conheça”, “faça” e “espere”, está condicionado não só pela
condição biológica, como também pelo contexto sócio-cultural em que se insere. Nesse
sentido, importa transcrever parte do Documento de Trabalho 26/CNECV/99, por Archer
(1999, p. 10), o qual tece uma reflexão ética sobre a dignidade humana:
Em resumo, o termo Dignidade Humana é o reconhecimento de um valor.
É um princípio moral baseado na finalidade do ser humano e não na sua
utilização como um meio. Isso quer dizer que a Dignidade Humana
estaria baseada na própria natureza da espécie humana a qual inclui,
normalmente, manifestações de racionalidade, de liberdade e de
finalidade em si, que fazem do ser humano um ente em permanente
desenvolvimento na procura da realização de si próprio. Esse projecto de
auto-realização exige, da parte de outros, reconhecimento, respeito,
liberdade de acção e não instrumentalização da pessoa. Essa autorealização pessoal, que seria o objecto e a razão da dignidade, só é
A principiologia bioética básica é calcada, universalmente, no princípio da autonomia (as
exigências éticas fundamentais são o consentimento livre e esclarecido e a proteção aos grupos
vulneráveis); da beneficência (exige-se o comprometimento com o máximo de benefício e o mínimo
de risco); da não-maleficência (a exigência mínima fundamental é a de evitar danos); e da justiça
(exige-se seleção do sujeito da pesquisa e garantia de igual consideração dos interesses envolvidos
com vantagem significativa para o sujeito da pesquisa e mínimo para os grupos vulneráveis)
(Princípios resumidos cf. MELO e LIMA. Bioética: pesquisa em seres humanos e comitês de ética em
pesquisa. Breves esclarecimentos. Disponível em: <http: //www.efdeportes.com>. Acesso em: 14 jan.
2005). No entanto, os bioeticistas dividem-se entre diversas correntes, inclusive no que tange à
conceituação e adoção dos princípios. O texano Tristam Engelhardt Jr., quando fala dos princípios
bioéticos seculares, cita o consentimento, a beneficência e a justiça, sendo que os explica a partir de
sua natureza moral conflitante (ENGELHARDT, 2005, p. 131- 168).
11
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possível através da solidariedade ontológica com todos os membros da
nossa espécie. Tudo o que somos é devido a outros que se debruçaram
sobre nós e nos transmitiram uma língua, uma cultura, uma série de
tradições e princípios. Uma vez que fomos constituídos por esta
solidariedade ontológica da raça humana e estamos inevitavelmente
mergulhados nela, realizamo-nos a nós próprios através da relação e
ajuda ao outro. Não respeitaríamos a dignidade dos outros se não a
respeitássemos no outro.
Para que a ideia de dignidade humana seja passada à frente nos experimentos
biomédicos que envolvem o humano, portanto, é interessante, não só a existência de
instrumentos normativos globais e locais, mas a consciência do pesquisador de que o
homem deve ser respeitado em sua dignidade. Isso é o que o torna “valioso em si mesmo” e
incompatível com qualquer forma de instrumentação. Nesse sentido, Hofft (2002, p. 4)
coloca que há uma “articulação frutífera entre a Bioética e o Direito”, e esta ocorre pela
mediação da filosofia dos direitos humanos, a partir do reconhecimento expresso da
dignidade humana como princípio fundador e comum a essas disciplinas. Assim, retorna-se
à noção de dignidade humana e de como esse valor tornou-se um princípio construtor da
Bioética e do Biodireito em âmbito mundial.
São as metamorfoses da modernidade que criam um ambiente propício ao
surgimento da Bioética como uma ciência nova, encarregada de tratar de estabelecer uma
visão ética para as questões relacionadas à vida humana12. Tal ciência tem procurado
orientar, não apenas os médicos, cientistas e pesquisadores dedicados às experiências
genéticas, mas também a sociedade. Àqueles que atuam nas áreas de pesquisa e
experimentação, alerta-os para os limites da sua investigação; à sociedade, cumpre
promover-lhe o esclarecimento; e, aos operadores jurídicos - especialmente os legisladores
-, para que produzam as leis seguindo princípios éticos e passem a visualizar, de forma
humana, situações que envolvam a nova geração de ciências e direitos trazidos pela
sociedade de risco em que se inserem.
Tendo em vista que são várias as definições para Bioética, eis que cada estudioso
enfoca um aspecto diferente deste novo saber, as palavras de Durant (1995, p. 20) podem
ser vistas como o alicerce para o entendimento da função desta nova ciência. Para ele,
Bioética expressa “a pesquisa do conjunto das exigências do respeito e de promoção da vida
humana e das pessoas no setor biomédico”. Entretanto, ao estudar esse termo, não se pode
olvidar de abordar seu caráter social e atual. Neste sentido, é com propriedade que Oliveira
(1997, p. 48) argumenta que a Bioética é hoje, também uma disciplina norteadora de teorias
para o Biodireito e para a legislação, objetivando assegurar mais humanismo nas ações do
cotidiano das práticas médicas e nas experimentações científicas que utilizam seres
humanos.
Nessa marcha, é possível dizer que a Bioética começou a tomar formas já na
Antigüidade, com os problemas éticos surgidos em decorrência do exercício da Medicina.
Vale lembrar o célebre juramento de Hipócrates13, que teve os “deuses como testemunhas”
e zelava pela aplicação da Medicina para “o bem dos doentes, segundo o saber e a razão,
nunca para prejudicar ou fazer mal a quem quer que seja, conservando puras a vida e a arte”
(JUNGES, 1999, p. 13).
Logo, foi a Ética que emoldurou aquilo que hoje se denomina Bioética. Na definição
clássica proposta por Aristóteles, a Ética é uma espécie de ciência da moral, que consiste na
reflexão filosófica sobre o agir humano e suas finalidades (ARISTÓTELES, 1999). Ética é uma
palavra de origem grega, com duas origens possíveis. A primeira é a palavra grega “éthos”,
com “e” curto, que pode ser traduzida por costume; a segunda também se escreve “éthos”,
A Bioética, antes de se tornar disciplina, na década de 80, já era um movimento social e exercia um
enorme fascínio sobre as pessoas (OLIVEIRA. Op. Cit., p. 47-48).
13Grego considerado o Pai da Medicina, que viveu de 460 a.C a 377 a.C.
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porém com e longo, que significa propriedade do caráter. A primeira é a que serviu de base
para a tradução latina “moral”, enquanto que a segunda é a que, de alguma forma, orienta a
utilização atual que damos à palavra ética. Ética é a investigação geral sobre aquilo que é
bom. A ética é uma característica inerente à ação humana e, por esta razão, é um elemento
vital na produção da realidade social. O estudo da ética e seu campo de atuação ultrapassam
os limites da filosofia, levando inúmeros outros pesquisadores a dedicarem-se ao seu estudo
(sociólogos, psicólogos, biólogos, juristas, etc). Enquanto isso, a palavra moral origina-se do
latim – “morus” – significando os “usos e costumes”.
Engelhardt Jr. (2004, p. 21) critica a forma unilateral e singular como muitos
bioeticistas enxergam a Moral, quando, na verdade, é a moral um substantivo plural.
Entretanto, apesar das definições de autores diversos, bioeticistas ou não, são várias as
ambigüidades que envolvem o conceito de Ética. Nesse ponto, novamente, as apreciações
do polêmico bioeticista texano Engelhardt Jr. (2004, p. 52), são indispensáveis no debate.
Ele afirma que não se encontra somente um sentido de ética, mas “toda uma família deles”,
sendo que, para responder a questões de aspecto moral, é necessário, primeiramente, ter
certeza do significado da moralidade e saber com qual moralidade se está lidando. O que
importa, nesse caso, é entender que a ética é uma explicação do modo como os agentes
devem intervir para serem dignos de elogios e não de críticas.
A Bioética alcança a Ética e a Moral médicas, entretanto não se limita a elas. Abrange
outros ramos e disciplinas que envolvem conhecimentos científicos diversos, que se
vinculam, de um modo particular à filosofia e às ações humanas, tais como a Medicina, a
Biologia, o Direito, a Sociologia, a Teologia, a Antropologia. Nesse contexto, traz-se a lume a
definição anglo-saxônica do termo Bioética, pela Enciclopédia de Bioética do Instituto
Kennedy14, trazida por Junges (1999, p. 20), qual seja: “...bioética é o estudo sistemático das
dimensões morais – incluindo visão, decisão, conduta e normas morais – das ciências da
vida e da saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num contexto
interdisciplinar.”
Independentemente da área do conhecimento a que se aplica, a ética deve mediar o
descompasso entre conhecimento teórico e prático na forma do discernimento sobre a
atitude correta. A Bioética é um campo interdisciplinar da Ética aplicada contemporânea
que vem se consolidando desde os anos 1970 como uma das principais configurações da
moralidade leiga. No aspecto sociocultural, nasce da sensibilidade moral crítica dos
movimentos sociais dos Estados Unidos nos anos 196015, que questionam as normas e
valores absolutos, herdados da tradição, em nome de princípios primordiais.
Nesse viés, tem-se que a compreensão filosófica da Bioética abarca muito mais do
que a união da Biologia à Ética. Para que a Bioética seja aplicada sob sua perspectiva
filosófica é inevitável visualizá-la de forma transdisciplinar, agregando ao seu tempo a
memória, o perdão, a promessa e o questionamento, analogicamente ao pensamento
jurídico de Ost (1999). Hans Jonas, nesse passo, dedicou parte dos seus estudos à
impotência da Ética e da Filosofia contemporâneas frente ao homem tecnológico, que adota
o pensamento baconiano, no sentido de que “saber é poder”, mudando radicalmente os
fundamentos da vida, criando e destruindo a si próprio. Em relação às experimentações no
campo das ciências, aduz Jonas (1994, p. 120) que: “O que há de errado com o fazer de uma
pessoa um sujeito experimental não é tanto o fato de a transformarmos num meio, mas o
14 A referência bibliográfica que traz esta definição de Bioética é: W.T. Reich.

Encyclopedia of Bioethcs.
Vol. I. New York: Macmillan, 1995. p. XXXII. A primeira edição é de 1978, e traz a definição de Bioética
em seu volume I, p. XIX.
15 Nos anos 1970, a opinião pública dos Estados Unidos tomou conhecimento de casos de
manipulação em pesquisas com enfermos sociais e mentalmente fragilizados (pacientes de diálise,
de síndrome de Down e sifilíticos negros); acompanhou a discussão jurídica sobre a questão da morte
cerebral no caso da menina Karen Ann Quilan; assistiu aos primeiros transplantes de coração. Abusos
no tratamento clínico e experimentação em pacientes terminais sensibilizaram a opinião pública e
preocuparam os órgãos governamentais. Estes fatos despertaram o senso ético e provocaram
discussão sobre os direitos do enfermo (OLIVEIRA. op. cit., p. 15).

– 297 –

fato de a transformarmos numa coisa – uma coisa passível. O seu ser é reduzido ao de um
mero simulacro ou amostra.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As implicações que ocasionaram o surgimento da Bioética no mundo, e, inclusive,
das primeiras normas protetoras da dignidade humana do pesquisado advém daquilo que
se chama microbioética, ou seja, aquela Bioética que surgiu com a história das barbáries
ocorridas nas pesquisas envolvendo seres humanos sem a anuência dos pesquisados na
época da guerra, que envolve e discute a moralidade dos procedimentos da ciência médica.
Isto é, não foi pouca a contribuição da história dos experimentos com seres humanos para
o surgimento da Bioética. A ciência bioética deve suas normas de proteção, basicamente, às
atrocidades cometidas pelos nazistas em 1945. Uma grande maldade em troca de alguma
consciência. Os temas tratados pela Bioética não são novos, portanto. No entanto, a surpresa
dos que lidam com eles é justificável, especialmente para os juristas, que se acostumaram a
trabalhar muito mais com a velha dogmática, ainda quando de frente à casos multi-intertransdisciplinares. Nessa linha, atenta-se para o conceito de Barreto (2013, p. 272) sobre
Bioética:
A bioética é um ramo da ética filosófica, fruto de um tempo, de uma
cultura e de uma civilização. Quando falamos em bioética estamos
tratando de uma área de conhecimento, nascida há somente cerca de
meio século, ainda que alguns de seus temas centrais – a saúde, a vida e a
morte – tenha a ver com as origens da reflexão filosófica e da medicina
na cultura do Ocidente.
Não obstante o presente estudo tratar de microbioética, importa referir que o
panorama bioético latino-americano (que está em construção) encontra-se voltado à
Bioética no seu aspecto macro. Ou seja, o modelo bioético latino-americano, inspirado na
integração dos modelos norte-americano e, principalmente, europeu, volta-se à sua
realidade social e econômica. Pessini (1996) tenta explicitar o aspecto da Bioética solidária
no contexto latino-americano, enfatizando que a saúde dos doentes é mais importante para
a América Latina do que a autonomia dos mesmos. Ou seja, na visão do autor, a necessidade
está em estender a visão da microbioética para a macrobioética em virtude exatamente da
pobreza e da exclusão vivida no continente. Discorrendo sobre o resgate da solidariedade
no âmbito bioético latino-americano, Silveira (2003) alerta para a importância de lidar com
o novo contexto de crises apresentado, colocando a solidariedade e a alteridade como
instrumentos hábeis e fundamentais no mesmo.
A conjuntura de crises em que nasceu a Bioética na América Latina denuncia,
portanto, a urgência da ampliação do olhar para o ambiente como um todo, sistemicamente,
preocupando-se não só com o humano pesquisado, mas com este dentro do contexto em
que vive, procurando enfatizar aqueles valores transindividuais, inclusive para os casos
concretos das pesquisas biomédicas com seres humanos. Voltando à Kant, nas pesquisas
com seres humanos na América Latina, o importante é não instrumentalizar o humano - que
é fim em si mesmo e tem a dignidade como seu valor supremo -, mas compreender a
conjuntura em que se encontra quando for usar de sua “autonomia” para consentir ou não
a pesquisa.
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Angelita Woltmann2
Pablo Ritzel3
RESUMO: Através de uma pesquisa com metodologia básica, exploratória e de natureza
qualitativa, tenta-se demonstrar neste trabalho a necessidade de que os Comitês de Ética
em Pesquisa (CEP’s) das instituições melhorem a sua atuação através do “diálogo”, não
apenas interdisciplinar, tal como prevê o regulamento de quase todos eles, mas sim,
transdisciplinar, procurando envolver todos aqueles que fazem parte deste núcleo como
parte de um pensamento uno, integrado e explorando, principalmente, o consentimento
livre e esclarecido.
PALAVRAS-CHAVE: Bioética. Pesquisas biomédicas. Comitês de Ética. América Latina.
ABSTRACT: Through a survey of basic, exploratory and qualitative methodology , trying to
demonstrate in this paper the need for the Committee of Ethics in Research (CEP 's)
institutions improve their performance through " dialogue " not only interdisciplinary, such
as envisaged in the regulation of almost all of them , but , interdisciplinary , seeking to
involve all those who are part of this core as part of a one thinking, integrated and exploring
mainly the free and informed consent.
KEYWORDS: Bioethics . Biomedical research . Ethics committees. Latin America.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: SOBRE A AVALIAÇÃO NAS PESQUISAS BIOMÉDICAS EM
SERES HUMANOS E A DIFICULDADE EM SE OBTER UM CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO LEGÍTIMO NA AMÉRICA LATINA
Tendo em conta a identidade e especificidade das controvérsias nas pesquisas com
seres humanos na área da saúde na América Latina, interessa frisar, antes de adentrar na
parte dogmática da pesquisa, que a legislação em torno das pesquisas biomédicas com seres
humanos não é o que mais falta. Não há apenas necessidade de um Biodireito, legislado por
Trabalho resultante de atualização das pesquisas em Bioética e Biodireito de mestrado (no
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na linha de pesquisa Direito da Integração. Especialista em Direito Constitucional aplicado pelo
Centro Universitário Franciscano (UNIFRA). Especialista em Bioética pela Universidade Federal de
Lavras (UFLA). Professora do Curso de Direito e Membro do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), do
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equipes transdisciplinares e revisado por especialistas, contando com normatização
especial, mas, principalmente, de uma Bioética prática, voltada para o contexto latinoamericano e seus problemas. Tal Bioética prática pode ser materializada sob a forma dos
Comitês de Ética em Pesquisa - CEP’s4, que nasceram exatamente com o escopo de analisar
as pesquisas, aprovando ou reprovando os projetos das instituições. Assim, esse trabalho,
especificamente, aborda o modus operandi dos CEP’s latino-americanos, enfocando-se os
brasileiros e argentinos: como eles percebem e atuam na proteção do pesquisado nas
pesquisas biomédicas com seres humanos, qual é o nível de identidade entre os problemas
por eles enfrentados.
Atualmente, quando uma pesquisa biomédica envolvendo seres humanos é
pensada, há possibilidade de prever o caminho para sua realização. Os regulamentos
bioéticos já existentes fazem o projeto da pesquisa esbarrar, inevitavelmente, na presença
de um CEP. Este, quando acionado, deverá analisar os pormenores do projeto de pesquisa,
com base nos já referidos princípios bioéticos, incluindo-se aí, obviamente, o universal
princípio da dignidade humana, que está positivado na Constituição brasileira de 1988, no
inciso III do artigo 1º. O consentimento livre e esclarecido, a vulnerabilidade e os riscos e
benefícios são aspectos básicos e imprescindíveis de análise do projeto pelos comitês.
Segundo Hossne e Freitas (2005), a partir de 1997 as instituições começaram a criar seus
comitês.
Existem inúmeros modos de um projeto ser avaliado através dos CEP’S. Cada país
tem estabelecido o seu modo, e mesmo dentro de um mesmo país pode haver variações. O
modelo original se baseava na avaliação de um projeto de pesquisa proposto e realizado na
própria instituição do comitê. Com o acréscimo de novas maneiras de se fazer pesquisa e a
inclusão de inúmeras instituições intervindo em um mesmo projeto, que muitas vezes é
elaborado por outra entidade, que não a que o está avaliando, este modelo inicial tem sido
desafiado. Goldim (2006) coloca que, em uma reunião, patrocinada por inúmeras
instituições norte-americanas, realizada em novembro de 2005, foram descritas dez
diferentes maneiras de avaliar projetos de pesquisa em seres humanos, em nível mundial.
Estas diferentes maneiras de se avaliar projetos de pesquisa merecem ser amplamente
discutidas visando aprimorar uma maneira adequada, tanto do ponto de vista (bio)ético e
metodológico, quanto de tempo necessário. No entanto, neste trabalho, e, especificamente
neste subcapítulo, prefere-se dar atenção ao consentimento livre e esclarecido, comum
entre os principais problemas enfrentados pelos CEP’s na América Latina quando da
avaliação de um projeto de pesquisa biomédica envolvendo seres humanos.
A dificuldade em se obter um consentimento livre e esclarecido legítimo em todos
os países latino-americanos é o principal ponto de identidade nas pesquisas biomédicas
com seres humanos que se realizam nestes locais. Tal instrumento visa tentar assegurar a
autonomia do sujeito da pesquisa através da obtenção da sua anuência legítima à
participação. Seu correto uso pressupõe a concordância, sem qualquer coerção, após
fornecimento e compreensão da informação sobre os procedimentos. Tem como objetivo
principal a proteção destes indivíduos, não sendo, como o consentimento informado, usado
no passado, um instrumento de defesa do pesquisador e da instituição diante de
consequências negativas da pesquisa. No entanto, não é infalível, principalmente na
América Latina, em que a grande maioria dos sujeitos de pesquisa é extremante vulnerável
por suas condições sociais, culturais e econômicas desiguais. Apesar disto, não se pode
negar que foi um grande avanço e tem sido útil se utilizado da forma correta. Bernard (1994,
p. 34) ressalta a importância do consentimento livre e esclarecido por parte dos voluntários
em pesquisas biomédicas:
Frente ao consentimento livre e esclarecido, as posições dos moralistas –
juristas por um lado, médicos por outro – foram durante muito tempo
diferentes. Os primeiros consideravam obrigatório em todos os casos o
4

Sigla que será usada ao longo do trabalho, a partir de agora.
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consentimento livre e esclarecido. Os segundos eram mais reservados.
Compromissos razoáveis puderam ser aceitos. O consentimento livre e
esclarecido deve ser obtido sempre que possível, quando não represente
um inconveniente para o doente. Em tal caso, o médico que não o pedisse
cometeria uma falta grave. Substituiria o doente que tem diante de si,
decidiria no lugar dele. Quando o estado do doente não permite obter
esse consentimento esclarecido, uma comissão de ética deve ser
consultada. O médico terá de se conformar com a opinião da comissão de
ética. Esta metodologia é atualmente aplicada na França com bons
resultados.
A grande maioria dos projetos, no Brasil, esbarra no Termo de Consentimento,
frente à avaliação dos CEP’s, principalmente pela falta de técnica empregada, atenção aos
detalhes e atualização dos pesquisadores em relação às Resoluções emitidas pelo Conselho
Nacional de Saúde.
Dentre os países latino-americanos, o Brasil é recordista em pesquisas clínicas e faz
em torno de trinta vezes mais experimentos que a Argentina. No entanto, nem sempre tais
pesquisas servem para o desenvolvimento do país. Sabe-se que pelo menos a terça parte
dos experimentos envolvendo seres humanos de laboratórios de países desenvolvidos,
como os Estados Unidos, usam cobaias de outros países (NASCIMENTO e TREZZI, 2002). O
Brasil e a Argentina, assim como outros países da América Latina, certamente cooperam
isso, fornecendo “matéria-prima” para tais experimentos e, consequentemente, auxiliando
para o desenvolvimento da ciência dos países ricos. O fato de o Brasil ser grande realizador
de pesquisas biomédicas no mundo não é, por si só, um problema. Testes permitem que
profissionais do país se aperfeiçoem, rendem dinheiro para eles e para instituições de
pesquisa e ajudam na busca de remédios que beneficiam também brasileiros. O problema
está quando essas pesquisas são financiadas por outros países, visando unicamente
explorar os pesquisados latino-americanos, que, a julgar pela situação em que vivem (ou
sobrevivem), encontram seu maior ponto de vulnerabilidade na necessidade de dinheiro
para o sustento básico. Assim, qualquer recompensa financeira advinda de sua utilização
como “pesquisado” torna esse sujeito despido de “esclarecimento” e “liberdade” para
assinar um termo concordando com a pesquisa. Exemplo disso é o caso das comunidades
ribeirinhas brasileiras de São Raimundo do Pirativa e São João do Matapim, no Amapá, onde
pessoas foram usadas como “cobaias” para pesquisas sobre malária financiadas pelo
Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos ao custo de um milhão de dólares5.
Oficialmente, o projeto de pesquisa foi chamado de "Heterogeneidade Vetorial e Malária no
Brasil" e foi coordenado pela Universidade da Flórida com a parceria da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), da Universidade de São Paulo (USP), da Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) e da Secretária de Vigilância em Saúde do Amapá. Estas pessoas aceitaram
participar dos estudos para receber, em troca, a quantia de doze a vinte reais por dia, sendo
que seu trabalho era, diariamente, submeterem-se a picadas de cem mosquitos
transmissores da malária. O procedimento pode ser chamado de “tribal”: cada pessoa
pesquisada tinha a missão de reunir vinte e cinco insetos por vez dentro de um copo e, então,
colocar o copo na perna para que os mosquitos o picassem durante uma a três horas. Depois,
entregavam os insetos aos pesquisadores para a pesquisa. O interessante é que o projeto de
pesquisa foi previamente aprovado pelo CEP da Faculdade de Saúde Pública da USP, pelo
CEP do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, unidade da FIOCRUZ em Pernambuco, pelo
CEP da Universidade da Flórida e pelo CONEP, órgão subordinado ao Ministério da Saúde
do Brasil, contando com a seguinte informação no termo de consentimento livre e
esclarecido que foi assinado pelos moradores da comunidade: "Você será solicitado como
Existem várias reportagens e artigos jornalísticos sobre o caso. Entretanto, é mais interessante ir
até a decisão nos processos de números AC 200931000036354 e AP 2009.31.00.003635-4, no
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, publicado em 18 de dezembro de 2013.
5

– 303 –

voluntário para alimentar 100 mosquitos no seu braço ou perna para estudos de marcaçãorecaptura. Isso ocorrerá duas vezes ao ano." Obviamente, mesmo que tenham assinado o
termo, o consentimento desses “voluntários” brasileiros foi completamente viciado, ausente
de qualquer automonia e clareza. Isto é tão verdadeiro que essa “falha técnica” das
instituições que aprovaram o projeto rendeu uma nova norma ao Conselho Nacional de
Saúde brasileiro, a Resolução CNS 357/20066, que, cumprindo seu papel constitucional de
proteção à dignidade humana, após discutir com a colaboração de pesquisadores, CEP’s
envolvidos no projeto, Secretaria da Saúde do Município de Santana e do Estado do Amapá,
Ministério da Saúde, Ministério Público, Polícia Federal, além de representantes do CNS,
aprovou por maioria absoluta o documento. Salienta-se, outrossim, a intervenção da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, do Senado Federal, através de seu
presidente, que esteve no Amapá e coletou dados para colaborar com as investigações
federais, corroborando com o determinado pela Resolução 357/2006.
Adotando-se como referencial latino-americano a normatização brasileira sobre
pesquisas com seres humanos, consoante o dispositivo II. 23, IV. , IV. 4 e IV. 5 da Resolução
466 (2012) – antigo IV da Resolução CNS 196 (1996) - para que seja considerado livre e
esclarecido o consentimento é necessário que seja elaborado em linguagem acessível e
possua informações sobre: justificativa, objetivo e procedimentos (porque, para que e
como); desconfortos, riscos e benefícios; identificação do responsável, forma de
acompanhamento e assistência; garantia de esclarecimentos a qualquer momento e
informação clara sobre grupo controle e placebo; liberdade para se retirar sem penalização;
privacidade de sujeito da pesquisa/confidencialidade; formas de ressarcimento e formas de
indenização. Não são permitidas ressalvas que impliquem isenção das responsabilidades do
pesquisador e instituição. Além disso, todo consentimento deve ser aprovado pelo CEP e
conter a assinatura do sujeito da pesquisa. Uma via deve permanecer com este e outra com
o pesquisador. O consentimento livre e esclarecido do participante é uma exigência não só
do Brasil, mas de todos os códigos internacionais e é, sem dúvida, um dos pilares da ética
nas pesquisas científicas. A investigação biomédica com seres humanos só pode ser feita
mediante consentimento. É ele que transforma o que seria simplesmente uso da pessoa em
participação consciente num empreendimento científico (HOSSNE e VIEIRA, 1999). Mesmo
diante de várias dificuldades, o consentimento livre e esclarecido é uma meta que o
pesquisador precisa atingir, mas não deve ser visto unicamente como simples burocracia, e
sim, como parte de um projeto de defesa da dignidade do humano pesquisado. Essa
necessidade se baseia em razões éticas, pois nenhum homem tem o privilégio de escolher
os participantes para um procedimento arriscado sem o conhecimento do indivíduo
pesquisado; em razões sociológicas, uma vez que a sociedade não tolera a dominação de um
pesquisador na área da saúde, mexendo com vidas alheias e, também, em razões legais, pois

Que, além de suspender definitivamente a pesquisa “Heterogeneidade Vetorial e Malária no Brasil",
ainda: proibiu trabalhos científicos decorrentes desta pesquisa de ser publicado no Brasil;
determinou às instituições nacionais e internacionais responsáveis, que investigassem o grau de
responsabilidade de cada um de seus pesquisadores envolvidos no projeto quanto aos desvios éticos
praticados; encaminhou ao Ministério Público, à Polícia Federal e à Comissão de Direitos Humanos
do Senado a transcrição do item que tratou do assunto no Conselho Nacional de Saúde; solicitou
a participação da Comissão de Apuração do Conselho Nacional de Saúde na audiência promovida
pela Comissão de Direitos Humanos do Senado; solicitar ao Ministério Público que estude meios
legais de garantir indenização aos sujeitos da pesquisa; resolveu promover uma audiência pública a
ser convocada em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Estadual de Saúde do
Amapá sobre a saúde das populações ribeirinhas; e, ainda, solicitou ao Ministério do
Desenvolvimento Social a inclusão das comunidades alvo da pesquisa nos Programas de
Transferência de Renda Unificada. (Cf. RESOLUÇÃO CNS 357 (2006). Sobre a pesquisa
“Heterogeneidade
de
Vetores
e
Malária
no
Brasil”.
Disponível
em
<http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2006/Reso357.doc>). É uma pena que fora do Brasil, tal
Resolução não tenha sido observada, tendo sido a pesquisa publicada em 2014.
6
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a lei protege a integridade e a vida humanas e é ofensiva quanto à invasão do corpo
(ARAÚJO, 2003, p. 60-61).
Ressalva-se, entretanto, como exemplificado acima, que, principalmente na América
Latina, uma pessoa pode ser informada, mas nem por isso significa que esteja esclarecida
(MUÑOZ e FORTES, 1998). A vontade é expressa através do consentimento. Contudo, o
indivíduo pode estar condicionado a uma relação de dependência ou respeito ao
pesquisador. Nesse passo, integra-se aos problemas bioéticos envolvendo pesquisas
biomédicas com seres humanos outro fator importante e que merece a atenta observação
dos CEP’s na América Latina: a vulnerabilidade. A questão do consentimento é
especialmente grave quando o experimento é conduzido com pessoas vulneráveis, que não
têm condições de proteger os próprios interesses (HOSSNE e VIEIRA, 1999). Um dos
objetivos primários dos CEP’s é zelar pelos direitos das pessoas envolvidas como sujeitos
de experimentos biomédicos. Este objetivo torna-se mais evidente quando se sabe que a
grande maioria dos voluntários é constituída por pessoas ou grupos sociais biológica e/ou
socialmente vulneráveis. Essa tarefa é difícil, especialmente por não estar ainda introjetada
na cultura dos pesquisadores a necessidade de controle social sobre sua ação. A questão do
direito do paciente ao que se pode chamar de "processo justo" está intimamente relacionada
ao seu direito de dar ou negar consentimento para que as informações médicas a seu
respeito sejam divulgadas. Isto pode incluir o direito de o paciente estar presente e falar por
si próprio em deliberações da comissão, o direito de o paciente estar representado por
consultores jurídicos, o direito de questionar o médico responsável ou outros que possam
estar argumentando em favor de um curso que não é o que ele prefere e diversos outros
"direitos advindos de um processo justo" (VEAKH, 2005). Mas, além da manifestação do
consentimento, o sujeito da pesquisa deverá assinar um formulário de consentimento. O
consentimento do participante é de natureza ética, mas o formulário de consentimento é
uma exigência legal (HOSSNE e VIEIRA, 1999). Por esse motivo, o formulário de
consentimento é um documento que deve ser redigido com linguagem acessível e fazer
parte do protocolo de pesquisa. Esse termo deve ter duas vias, ser assinado pelo sujeito da
pesquisa ou por seu representante legal (em caso de incapacidade), sendo uma delas
entregue ao participante. Os países da América Latina que contam com esse sistema de
proteção ao pesquisado adotaram o termo de consentimento livre e esclarecido, incluindo
aí Brasil e Argentina, com inspiração na Bioética principialista, em especial, no princípio da
autonomia.

COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA NO BRASIL E NA ARGENTINA E A
VULNERABILIDADE DO PESQUISADO LATINO-AMERICANO
Para realizar qualquer projeto de pesquisa que envolva ser humano, o pesquisador
tem, obrigatoriamente, que refletir sobre os aspectos éticos da sua conduta. Ele tem a
liberdade de propor um projeto de pesquisa para tentar responder a uma inquietação ou a
uma demanda específica, mas também deve ter a preocupação sobre as consequências do
que está propondo (MUÑOZ, REGO e SCHRAMM, 2002). Potencialmente, todo experimento
pode provocar danos eventuais ou permanentes de natureza física, psicológica, social,
moral, intelectual, cultural, espiritual e econômica. Até mesmo as intervenções terapêuticas
de rotina estão associadas a efeitos colaterais (HOSSNE e VIEIRA, 1999). No Brasil, a
Resolução CNS 196 (1996) estabelecia que o pesquisador deveria suspender imediatamente
o experimento quando perceber a possibilidade ou a ocorrência de um risco ou dano ao
sujeito da pesquisa não previsto no termo de consentimento. Com o advento da Resolução
466 (2012)7, que revogou a anterior, isso não mudou, ficando imposto no dispositivo V.3
Segundo Novoa (2014, p. 01): “Após 15 anos, deu-se início o processo de revisão da Resolução
CNS 196/96. Isso envolveu uma consulta pública no período de 12 de setembro a 10 de novembro
de 2011, a qual resultou em 1.890 sugestões por via eletrônica e apresentação de 18 documentos
por Correio. Essas contribuições, devidamente tabuladas, foram submetidas à análise dos
7
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que “O pesquisador responsável, ao perceber qualquer risco ou dano significativos ao
participante da pesquisa, previstos, ou não, no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
deve comunicar o fato, imediatamente, ao Sistema CEP/CONEP.” Nesse passo, se outro
método em estudo oferecer maior vantagem aos participantes, o experimento deverá ser
suspenso e todos os sujeitos terão direito de acesso ao melhor método. De outra parte, se,
porventura, ocorrer algum dano consequente do experimento, previsto ou não no termo de
consentimento, o sujeito da pesquisa terá direito à assistência integral e fará jus a
indenização.
A regulamentação da Argentina sobre proteção do humano nas pesquisas
biomédicas não é tão avançada como a brasileira. No entanto, igualmente exige o
consentimento do paciente, o qual, na legislação argentina, ainda é chamado de
“consentimento informado”. Tal previsão encontra-se na alínea “h” do artigo 4° da lei 153
(1999), que é a Lei Básica de Saúde da Cidade de Buenos Aires8. Entretanto, é provável que
o consentimento, inicialmente, não tenha sido impositivo somente para proteger o
voluntário da pesquisa, mas sim, por uma questão jurídica, de responsabilidade médica. Ou
seja, não protetiva, bioeticamente falando, mas sim contratual. Vale salientar que, antes do
surgimento da primeira norma que vislumbra a ética de pesquisas em seres humanos no
Brasil - a Resolução CNS 01 (1988) - em 1984, foi incluída no Código de Deontologia Médica
a proibição, ao médico, no exercício de sua profissão, de realizar pesquisa in anima nobili,
sem estar devidamente autorizado e sem o devido acompanhamento por uma comissão de
ética (FONTINELE JUNIOR, 2003, p. 4-5). Entretanto, foi a Resolução CNS 01 (1988) que
propôs formalmente a criação de comitês de ética em todas as instituições brasileiras que
realizassem projetos de pesquisa na área da saúde. A Resolução CNS 01 (1988) determinava
a constituição de comitês de ética para acompanhar pesquisas envolvendo seres humanos,
sendo que o estudo somente poderia ser iniciado após parecer favorável, por escrito, dos
citados comitês. Na verdade, foi esta resolução que estabeleceu as primeiras normas de
pesquisa em saúde no Brasil, principalmente quando obrigou que todas as instituições que
realizassem pesquisas com seres humanos deveriam ter um CEP registrado junto ao CNS.
Infelizmente, em 1995 foi publicado um levantamento na “Revista Bioética” que
demonstrou alguns resultados assustadores: a grande maioria dos hospitais universitários
não tinha um CEP9.
Como já dito, foi com a antiga Resolução CNS 196 (1996) que surgiram os CEP’s com
a estrutura que apresentam hoje no Brasil, isto é, institucionais e multidisciplinares na sua
composição, com a função de analisar as pesquisas em seres humanos nas diversas áreas de
conhecimento, bem como de fomentar discussão sobre bioética. Segundo o documento
revogado pela atual Resolução CNS 466 (2012), em seus dispositivos VII. 4 e VII. 5, toda
instituição deveria criar, organizar e manter um CEP e toda pesquisa envolvendo seres
humanos necessitaria ser submetida à aprovação desse comitê. Cada um dos CEP’s deve ser
composto por, no mínimo, sete membros não remunerados, incluindo profissionais das
Ciências da Saúde, Ciências Exatas, Sociais, Humanas e, pelo menos, um representante dos
participantes do Encontro Nacional dos Comitês de Ética em Pesquisa (ENCEP) extraordinário, que
produziu um documento e o submeteu ao CNS”.
8 A lei pode ser encontrada em: DIRECCIÓN GENERAL CENTRO DOCUMENTAL DE INFORMACIÓN Y
ARCHIVO LEGISLATIVO. Disponível em:
http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley153.html. Acesso em: 04 mai. 2015.
9 No Rio Grande do Sul, apenas duas instituições tinham comitês que se adequavam às exigências da
Resolução CNS 01 (1988), que eram os CEP’s da PUCRS e o do HCPA da UFRGS. Em 1994, o CFM
brasileiro solicitou que fosse realizado um estudo com o objetivo de verificar a situação da avaliação
ética da pesquisa em saúde nos hospitais universitários brasileiros. Os dados obtidos em vinte e seis
diferentes hospitais de todo o país foram extremamente preocupantes, pois em apenas oito
instituições havia comitês que se adequavam às Normas de Pesquisa em Saúde do CNS. Em todo o
Brasil, o Hospital São Lucas da PUCRS e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) eram os únicos
que possuíam CEP’s de acordo com padrões internacionais, especialmente pela composição
multidisciplinar existente em ambos (GOLDIM, 2004).
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usuários da instituição, possuindo, assim, caráter multi e transdisciplinar. A metade destes
membros é escolhida pela instituição e o restante por eleição entre aqueles com experiência
em pesquisa, com mandato de três anos. Entretanto, apesar do título de “interdisciplinares”,
é preciso considerar que a composição dos CEP’s, a exemplo do Brasil, é, em sua maioria,
ligada à área da saúde. Nota-se, pela observação dos membros de inúmeros CEP’s a
predominância dos profissionais da Medicina, Enfermagem, Farmácia, Biologia,
Odontologia e outras ciências da saúde, desproporcionalmente às demais disciplinas. No
entanto, o panorama tende a melhorar se considerada a importância dada à
transdisciplinaridade nos eventos ligados à Bioética e aos CEP’s no país. Ao não permitir
que mais da metade dos integrantes de um CEP seja formada por apenas uma categoria
profissional, a resolução impede uma composição corporativista. Do mesmo modo, os dois
sexos devem estar representados de maneira semelhante, não sendo permitido membro
envolvido com a pesquisa analisada (ARAÚJO, 2003, p. 60). A esses membros dos comitês
foi dada a responsabilidade primária pelas decisões sobre a ética e bioética da pesquisa a
ser desenvolvida, de modo a garantir a integridade e os direitos de todos os envolvidos no
processo de pesquisa.
Interessante notar que a nova resolução brasileira do CNS, a 466 (2012) excluiu de
seus termos e definições a definição de CEP. Na antiga, a Resolução CNS 196 (1996),
constava no item II. 14, que os CEP’s eram
Colegiados interdisciplinares e independentes, com “múnus público”, de
caráter consultivo, delibereatico e educativo, criados para defender os
interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para
contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões
éticos.
Agora, constam apenas as atribuições dos CEP’s na resolução10. Os demais itens,
especificando cada detalhe, foram reduzidos ou retirados. Talvez, com o objetivo de que os
CEP’s sejam colegiados mais independentes.
Além dos CEP’s, objetos principais do presente estudo, vale acrescentar que, nos
dias atuais, em função de exigências sociais, culturais ou legais, existem diferentes tipos de
comissões de ética atuando no âmbito das instituições de saúde. As primeiras a surgir foram
as Comissões de Ética Médica ou de Enfermagem. Em seguida, as Comissões de Ética em
Pesquisa em Saúde e, mais recentemente, os Comitês de Bioética. Por outro lado, a Argentina
foi um país pioneiro na América Latina com relação à criação dos CEP’s e com a assimilação
do modelo bioético desenvolvido na América do Norte (no Instituto Kennedy, em
Georgetown). Este modelo, inclusive, apesar de proposto para uma prática médica muito
distinta da latino-americana, direcionou o processo de criação de comitês de ética no sul,
principalmente por grupos de médicos. No ano de 1993, o Ministério da Saúde e Ação Social
da Argentina elaborou uma resolução que obrigava os hospitais a instituírem comitês de
ética hospitalares como parte de um programa nacional para garantir a qualidade da
atenção médica. Atualmente, há uma lei nacional, sancionada e promulgada em 1996
coincidentemente, o mesmo ano da Resolução CNS 196 (1996) que diz que deverá existir
nas instituições um comitê de ética que cumpra funções de assessoramento, estudo,
docência e supervisão das pesquisas que envolvam questões éticas que apareçam na prática
da Medicina hospitalar. São duas as normas básicas que incentivaram o surgimento dos
Exatamente como consta na resolução, as atribuições são: “VIII.1 - avaliar protocolos de pesquisa
envolvendo seres humanos, com prioridade nos temas de relevância pública e de interesse
estratégico da agenda de prioridades do SUS, com base nos indicadores epidemiológicos, emitindo
parecer, devidamente justificado, sempre orientado, dentre outros, pelos princípios da
impessoalidade, transparência, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, dentro dos prazos
estabelecidos em norma operacional, evitando redundâncias que resultem em morosidade na
análise; VIII.2 - desempenhar papel consultivo e educativo em questões de ética; e VIII.3 - elaborar
seu Regimento Interno” (CNS, 2012).
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CEP’s na Argentina: a lei 24.742 (1996), que prevê no seu dispositivo primeiro que “En todo
hospital del sistema público de salud y seguridad social, en la medida en que su complejidad
lo permita, deberá existir un Comité Hospitalario de Ética” e o decreto 426 (1998), do
Ministério da Saúde e Ação Social, que dispõe sobre a criação de uma Comissão Nacional de
Ética Biomédica11.
A proteção à condição humana do sujeito da pesquisa, extremamente vulnerável,
deve ser ampliada na América Latina, com a correção de distorções resultantes de uma
regulamentação adaptada de normas estrangeiras, moldadas em um princípio de
autonomia excessivo, muitas vezes inadequado (MELO e LIMA, 2005), frente às condições
da população latino-americana. Goldim (2001) explana, em relação a este problema, que os
pesquisadores em geral encontram dificuldade no entendimento acerca do real papel dos
CEP’s, encarando a aprovação de seu projeto mais como um obstáculo a ser vencido do que
um compromisso para com a proteção da dignidade humana e dos demais direitos dos
voluntários envolvidos, entabulando que ”Tal resistência foi motivada pelo falso conceito
da liberdade da ciência, que por visar à construção de algo bom para a humanidade não
necessitaria prestar contas de seus atos, exceto para a própria comunidade científica”.
Além disso, a atuação dos CEP’s é dificultada pelo próprio pesquisador na América
Latina, eis que vários pesquisadores desconhecem as resoluções nacionais e normas
internacionais que regulam as pesquisas biomédicas envolvendo seres humanos em seus
países. Tal fato dificulta muito o encaminhamento dos projetos e na questão bioética que
cada um, sem dúvida, envolve. A falta de entendimento do que significa o já mencionado
“consentimento livre e esclarecido”, por exemplo, é uma das maiores dificuldades dos
pesquisadores. A maioria das diligências relaciona-se a problemas com o consentimento
causados pela apresentação de textos sucintos e/ou confusos, por vezes agravados pela
utilização de linguagem muito técnica, de difícil entendimento. As principais dificuldades
em relação ao termo de consentimento são: incompletude; redação com linguagem técnica,
não acessibilidade ao sujeito da pesquisa; não esclarecimento sobre riscos e benefícios;
justificativas pela não apresentação. Tanto isto é verdadeiro que os motivos pelos quais os
projetos são baixados “em diligência” pelo CEP do HCPA, no Rio Grande do Sul, por exemplo,
são, em sua maioria, em razão da inadequação do processo de obtenção do consentimento
livre e esclarecido (40%), inadequação das informações contidas no termo (18,8%) e
redação inadequada do termo de consentimento informado (5,8%)12. Ou seja, os problemas
com o preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido barram mais da
metade dos projetos de pesquisa no HCPA e, certamente, este é o maior problema na
América Latina com as pesquisas biomédicas com seres humanos (GOLDIM, FRANCISCONI,
2001).
No Brasil, uma das dificuldades mais comuns com as comissões de ética é a
inconveniência para obter pareceres em prazos hábeis. Um dos motivos é o volumoso
número de projetos para análise nas instituições; outro, é que os considerados melhores
CEP’s envolvem pessoas ocupadas e inclui pessoas externas à instituição, o que torna difícil
reunir os membros rapidamente para fazer uma consulta sobre um caso problemático.
Na Argentina, a maioria dos problemas bioéticos relacionados à investigação
científica relaciona-se ao funcionamento, formação e poder de consulta/decisão dos CEP’s.
Mesmo existindo em número considerável atualmente no país, funcionando,
principalmente, em hospitais de alta complexidade, alguns dos CEP’s ainda encontram-se
em situação de precariedade, se comparados aos brasileiros. Outras controvérsias surgem
no nascimento de propostas de lei relativas aos comitês, como por exemplo, a falta de
diferenciação entre comitês de ética clínica e de investigação.
Cabe mencionar alguns dos primeiros CEP’s argentinos: Comitê do Hospital de Clínicas de Buenos
Aires, do serviço de neonatologia do Hospital Italiano de Buenos Aires, do Hospital Garraham, do
Centro Oncológico de Excelencia de Gonnet, do Hospital Penna de Bahía Blanca e o Comitê de Ética
do Sor María Ludovica de La Plata (LUNA; BERTOMEU, 2001).
12 Pesquisa feita entre o ano de 1986 e 1998 no HCPA. (GOLDIM; FRANCISCONI, 2001).
11
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Tais problemas existem, segundo Luna (2001), porque a tradição jurídica na qual
nasceram os comitês na Argentina é completamente diferente daquela norte-americana,
que proporcionou o aparecimento dos primeiros comitês no mundo. No caso dos Estados
Unidos, a criação dos CEP’s teve relação com decisões judiciais originadas pelo aumento dos
casos de prática ruim da Medicina, contando com ativa participação da sociedade. Por outro
lado, no caso latino, pode-se fazer uma analogia somente no que tange aos episódios de máprática da Medicina, e no enfrentamento destes casos pelos profissionais da área jurídica.
Entretanto, quanto à participação ativa do cidadão na construção do sistema de CEP’s e
discussão de temas relacionados a Bioética, ou até mesmo, aumento de sentenças
condenatórias em processos envolvendo prática abusiva da Medicina, não há registro, nem
na Argentina, nem nos demais países da América Latina. A escassez de participação do
cidadão na construção da Bioética latino-americana faz com que os próprios CEP’s
enfrentem problemas com frequência.
Quanto aos demais problemas enfrentados na atuação dos CEP’s argentinos, têm-se
a distribuição de recursos13 (LUNA, 2001), visto que na América Latina estes são escassos.
Se já é difícil para que os profissionais da área da saúde, em especial os médicos, tomem
decisões continuamente na sua prática diária, é ainda mais complicado quando se entra no
âmbito interdisciplinar para decidir a respeito de um assunto que interessa a todos. Os
aspectos éticos são um importante elemento no processo de tomada de decisão e, segundo
Goldim (2004),
O processo de tomada de decisão em situação de carência de recursos
nunca é uma tarefa fácil, podendo gerar inúmeras situações de
posicionamentos frontalmente contrários. No âmbito da Ética, segundo o
Prof. Childress, o conflito é inevitável. Os aspectos éticos envolvidos
podem aumentar a complexidade do processo, mas propiciam, sem
dúvidas, um importante referencial a ser utilizado.
O importante é lembrar que a simplificação do processo pode torná-lo
menos justo, enquanto que o reconhecimento da sua complexidade pode
garantir esta característica fundamental de adequação ética.
Há ainda que se destacar a insatisfação dos pesquisadores das áreas humanas e
sociais com a obediência às regras de ética em pesquisa impostas pelo Ministério da Saúde.
Um projeto da área da saúde é totalmente diferente de um projeto das humanas/sociais.
Então, qual é o sentido de analisá-los identicamente? Desse modo, em razão de um
movimento iniciado entre os antropólogos brasileiros14, existe, agora, a esperança da
construção de uma normativa sobre ética em pesquisa específica para as humanas e
sociais15. Não que isso fosse necessário, mas a resolução do CNS deveria ser mais ampla,

Os recursos podem ser divididos em dois grupos: divisíveis e não-divisíveis, podendo ser
homogêneos ou heterogêneos. Como exemplo de recursos divisíveis e homogêneos têm-se os
medicamentos especiais que um grupo de portadores de patologia específica necessitam. Na carência
de recursos, é possível dividir o estoque existente entre os que necessitam enquanto é aguardada
chegada de um novo lote. Um recurso divisível heterogêneo é o sangue, por exemplo. O sangue pode
ser dividido em seus múltiplos componentes atendendo a inúmeros pacientes com necessidades
específicas. Já os leitos de unidades de tratamento intensivo são exemplos de recursos não divisíveis
homogêneos, pois quando existem várias pessoas disputando o mesmo leito apenas uma poderá
usufruir. São considerados homogêneos pois um hospital pode encaminhar um paciente para uma
outra UTI de mesmo nível de complexidade quando houver disponibilidade (GOLDIM, 2004 ).
14 A informação foi obtida em: HISTÓRIA CIENCIAS SAÚDE MANGUINHOS. Antropólogos se retiram
do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da UEL. Disponível em:
http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/antropologos-se-retiram-do-comite-de-etica-em-pesquisaenvolvendo-seres-humanos-da-uel/. Acesso em 03 mai. 2015.
15 Os trabalhos que estão sendo executados pelo grupo responsável podem ser conferidos em:
13
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abarcando outras áreas, para que pudesse não acarretar problemas para pesquisadores que
não são da saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: POR MENOS BUROCRACIAS E MAIS PROTEÇÃO AO
HUMANO PESQUISADO
A exemplo da Argentina, muitos dos problemas encontrados pelos comitês está
ligado à falta de suficiente formação, informação e educação dos membros, bem como à
escassez de apoio por parte das autoridades e instituições àqueles que se dispõem a buscar
formação bioética. No entender de Luna (2001), o principal inconveniente, neste caso,
reside no peso inadequado que se outorga à função educativa dos próprios comitês,
contrastando com a falta de disposição no que tange à formação bioética por parte de alguns
dos membros. Seria imprescindível que houvesse maior apoio por parte das instituições
latino-americanas que abrigam os CEP’s na formação e educação bioética dos membros
(especialmente quanto à classe médica), visto que está nas mãos dos mesmos o processo de
tomada de decisões nas pesquisas biomédicas envolvendo seres humanos e
consequentemente o respeito aos direitos dos voluntários16. Essa situação, sem dúvida,
requer análise e busca de soluções, na medida em que representa uma debilidade
operacional dos CEP’s que interfere no seguimento dos preceitos regulamentadores das
atividades de pesquisa e, principalmente, que atrapalha o pesquisador e os demais
envolvidos, como os voluntários humanos, por exemplo. Para sanar tal lacuna, uma das
estratégias mais usadas pode ser formar uma equipe de reação rápida, envolvendo um
indivíduo, ou até um pequeno grupo da comissão, que poderia ser consultado pelo telefone
ou em reuniões organizadas com presteza. Alternativas que permitem respostas rápidas
estão surgindo: cada vez mais, os hospitais e instituições estão nomeando consultores de
ética que passam parte de seu dia apreciando casos e organizando mais oportunidades para
educação ética formal, assim como administrando a comissão de ética da instituição17.
O que é perceptível na Bioética latino-americana é o aumento do número de CEP’s
institucionalizados e o avanço da qualidade de seus integrantes, em termos de qualificação
e interdisciplinaridade. Atualmente, há um esforço conjunto dos CEP’s, inclusive para a
incorporação de leigos e representantes de grupos vulneráveis junto aos comitês, a fim de
garantir a diversidade de visões no processo de tomada de decisões e por conseqüência, o
pensamento transdisciplinar.

ABA. Comitê de Ética em Pesquisa nas Ciências Humanas. Disponível em:
http://www.portal.abant.org.br/index.php/comite-de-etica-em-pesquisa-nas-ciencias-humanas.
Acesso em: 09 mai. 2015.
16 Importante referir que algumas instituições na Argentina destacam-se por preocuparem com a
formação dos integrantes dos comitês, podendo ser citadas como exemplo o Colégio Médico de San
Martín, que a partir de 1995, começou a implantar seminários de Bioética em diferentes hospitais da
região, a fim de sensibilizar os participantes a fomentar interesse nos comitês. A partir dessa
experiência, o hospital Eva Perón também pode ser citado. (LUNA e BERTOMEU, 2001.). Em relação
às instituições argentinas especializadas em Bioética de destaque, tem-se, a Escola Latino-americana
de Bioética, de 1987, o Centro Cuyano de Estudos Bioéticos de Mendonza e o Comitê Nacional de
Bioética, de 1992. No Brasil, exemplo incontestável de interesse pela formação bioética dos CEP’s é o
HCPA, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que proporciona seminários semanais sobre Bioética
aos médicos, enfermeiros, acadêmicos, funcionários da instituição e comunidade, sob o comando de
José Roberto Goldim.
17 A pesquisa acima relatada, por exemplo, coloca que uma instituição organizou um "serviço de
consultoria ética" composto por vários indivíduos, sendo alguns deles membros da comissão de ética,
todos treinados em Bioética e preparados para reagir a consultas de emergência. Um membro da
equipe está sempre de plantão e disponível para consultas rápidas. Se o tempo exigido para reunir
todos os membros da comissão compromete a utilidade da consulta, pode ser necessário combinar
as estratégias acima com uma comissão de ética permanente (Idem, ibidem).
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RESUMO: Este trabalho busca problematizar as formas como as diversas políticas públicas
se constituem enquanto dispositivos para o controle biopolítico da vida, ferramentas que se
localizam no interior de uma certa arte de governar os corpos, de subjetivá-los a partir de
padrões moralizantes atravessados pelo discurso da proteção. A concepção produzida em
nossa história que idealiza o Estado, depositando nele a expectativa de resolver as
desigualdades, apesar de suas conhecidas arbitrariedades, é ainda hoje muito presente
entre nós. Isto produz subjetividades desejosas por mais leis e mais direitos, sem os
paralelos das formas de submissão que os acompanham. Apesar de conviverem com linhas
mais flexíveis que produzem escapes e desvios, as práticas de assujeitamento que
proliferam no campo da defesa de direitos, são tomadas aqui enquanto elemento central de
problematização, devido a força dominante em que se (re)produzem.
ABSTRACT: This work seeks to question the ways in which various public policies
constitute as devices for bio-political control of life, tools that are located within a certain
art of governance, that produces subjectivity as from moral standards traversed by a
protective speech. The idea produced in our history that idealizes the state, placing it the
expectation of solving inequalities, despite their known arbitrariness is still much
widespread. This produces subjectivities who want more laws and more rights without
questioning their forms of subjection. Although coexist with more flexible practices that
produce leaks and breaches, forms of subjection will be problematized here due to having a
large dominant force.

INTRODUÇÃO
A intenção que visa os direitos iguais e enfim as necessidades iguais,
quase uma conseqüência inevitável da nossa forma de civilização
mercantil e da igualdade de valor político dos sufrágios, leva à exclusão e
ao lento desaparecimento dos homens superiores, mais perigosos, mais
singulares e, em suma, mais novos: o fato de experimentar por assim
dizer cessa e um certo estado de estagnação é alcançado. (NIETZSCHE,
2007, p. 184).
Nos Estados Unidos, terra do hambúrguer e da coca-cola, uma mãe perde a guarda
de seu filho de apenas 12 dias, por submetê-lo à dieta alimentar de que é adepta: a dieta
vegana, que possui bases no movimento de defesa dos animais e não faz uso de alimentos
de tal origem1.

1 Disponível em: http://www.anda.jor.br/17/11/2014/mae-perde-tutela-filho-meses-optadodieta-vegana
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Além de ter tido o filho retirado de seus cuidados, Sarah Markham chegou a ser
presa, por ignorar as orientações médicas em relação ao tratamento de perda de peso de seu
bebê nas suas primeiras semanas.
Contrariando as ordens médicas, a mãe opta por uma forma de tratamento holístico
e é punida pelo Serviço de Proteção à Criança da Flórida, com base na acusação de ser
despreparada para cuidar de seu filho. Recusando a alegação de negligência, o avô materno
da criança retruca: “houve simplesmente um médico que se sentiu desafiado por uma mãe
e não gostou disso”2.
No ano anterior, em 2013, semelhante polêmica em torno dos serviços de proteção
e seus modos normalizantes e punitivos de operar ocorria no Brasil. Uma família de Belo
Horizonte recebeu da justiça um ultimato: deveria matricular suas filhas, de 13 e 15 anos,
no sistema formal de ensino. Tecendo fortes críticas ao modelo educacional conteudista, os
pais decidiram retirar as filhas da escola, por acreditarem que uma forma de educação
domiciliar seria mais efetiva naquilo que almejavam em relação a escolarização das
adolescentes3.
O mesmo se repetia numa região do interior de Minas Gerais, onde outra família foi
acusada de abandono intelectual, adquirindo na justiça uma dívida que ultrapassa dez mil
reais. Afirmando que “a escola deve ser a última alternativa”4, os pais optaram pela
educação domiciliar, sendo acusados pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de
estarem desrespeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente, que obriga a matrícula na
rede regular de ensino como forma de garantir o direito à educação.
A experiência destas famílias mostra como o direito à educação, um sonho jamais
efetivado como fora produzido, continua sendo descrito como referência de cuidado e
proteção. A escola permanece, assim, sendo enunciada como local ideal para a permanência
de jovens e crianças, apesar dos inúmeros estudos e notícias midiáticas que questionam suas
barbaridades.
Em seu conjunto, as práticas de proteção que nos deparamos com as histórias
descritas, apontam como o direito vem acompanhado, em primeiro lugar, à deveres que
instituem modos corretos de ser. Este trabalho busca problematizar tais práticas a partir de
análises elaboradas no processo de doutoramentos das autoras, que se encontra em sua fase
de conclusão.
O recorte aqui proposto visa problematizar as formas como as diversas políticas
públicas se constituem enquanto dispositivos para o controle biopolítico do Estado,
ferramentas que se localizam no interior de uma certa arte de governar os corpos, de
subjetivá-los a partir de padrões moralizantes atravessados pelo discurso da proteção.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E MECANISMOS DE CONTROLE
Ainda hoje impera a concepção, produzida em nossa história, que idealiza o Estado,
depositando nele a expectativa de resolver as desigualdades, apesar de suas conhecidas
arbitrariedades. Exemplo disso são as formas como os sistemas de Welfare State são
definidos pela ciência política e social e pelos defensores de direitos em geral, com certa
nostalgia, sem os paralelos com os modos de submissão que o acompanharam.
A ideia recorrente de um Estado garantidor de políticas públicas e distribuidor de
bens sociais traz como consequência um certo clamor por mais direitos, que sempre passam
pelos mecanismos de controle estatal. A necessidade de que se ampliem cada vez mais as
políticas públicas é acompanhada por discursos desejosos de mais leis e mais segurança.
O Estado, neste sentido, vem em grande medida sendo afirmado como necessário,
na perspectiva de atender à demanda por direitos iguais, justificados por necessidades
C.f. http://www.anda.jor.br/17/11/2014/mae-perde-tutela-filho-meses-optado-dieta-vegana
Disponível em: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/02/pais-brasileiros-lutam-pelodireito-de-educar-os-filhos-longe-da-escola.html
4
C.f. http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/02/pais-brasileiros-lutam-pelo-direito-deeducar-os-filhos-longe-da-escola.html
2
3
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também iguais, fazendo com que “(...) o direito à satisfação otimizada de necessidades, a
partir da garantia das condições básicas como exigência fundamental para essa otimização,
[constitua-se] o cerne de todas as justificações das políticas sociais públicas” (PEREIRA,
2011, p. 35).
A autora afirma ainda que tal direito constitui-se na “meta a ser alcançada e
defendida por todos aqueles que acreditam que a condição de vida dos pobres deve ser
crescentemente melhorada” (loc. cit.) Assim, lutar por justiça é lutar por direitos iguais,

públicos e por uma sociedade em que a lei seja o parâmetro das relações.
Em Segurança, Território e População, Foucault se questiona se em nossas
sociedades a economia geral de poder estaria se tornando da ordem da segurança. Este
questionamento o levou a construir uma espécie de história das tecnologias de segurança,
percebendo as formas como a lei constitui-se como parte da lógica da segurança, que cada
vez mais vem sendo afirmada como necessária. A segurança é, assim, “uma certa maneira
de acrescentar, de fazer funcionar, além dos mecanismos propriamente de segurança, as
velhas estruturas da lei e da disciplina” (FOUCAULT, 2008, p. 14).
Trata-se, nesse sentido,
da emergência de tecnologias de segurança no interior, seja de
mecanismos de controle social, como no caso da penalidade, seja dos
mecanismos que têm por função modificar em algo o destino biológico da
espécie (Ibdem., p. 15).
A partir de tal análise, Foucault aponta quatro características gerais dos dispositivos
de segurança: os espaços de segurança; o tratamento do aleatório; a forma de normalização
que é específica da segurança e que não é uma normalização disciplinar e, por último, a
correlação entre técnica de segurança e a população.
Cada uma dessas características podem ser relacionadas à judicialização da vida que
atravessa as práticas protetivas do Estado. Ao se referir ao termo segurança, Foucault não o
restringe à prisão, ou às punições, mas principalmente a uma tecnologia “que leva em conta
e faz funcionar no interior de sua tática própria elementos jurídicos, elementos
disciplinares, às vezes até mesmo multiplicando-os” (FOUCAULT, 2008, p. 12).
A forma como a relação entre o meio e a população é estabelecida no âmbito das
políticas públicas, demonstra elementos definidos por Foucault a respeito dos espaços de
segurança: um espaço aleatório em que no cotidiano irá se procurar conhecer para intervir,
no sentido de garantir a proteção e a segurança alimentar, segurança habitacional,
segurança familiar, etc.
Assim, os operadores da política pública vão controlar o modo como se estabelecem
ou não os vínculos familiares, já que para uma criança ou um idoso, por exemplo, ser
protegido por uma família é um direito. Ou seja, o direito e a proteção são produzidos
enquanto necessidade pela lógica da (in) segurança.
Com isso, tal lógica é atravessada por relações de poder que afirmam a lei como
necessidade comum a todos, em detrimento das diversas possibilidades de morar, de se
relacionar, de viver, que extrapolam os modelos formalizados pelo direito.
Para Foucault,
Os dispositivos de segurança trabalham, criam, organizam, planejam um
meio, antes mesmo da noção ter sido formada e isolada. O meio vai ser
portanto aquilo em que se faz a circulação. O meio é o conjunto de dados
naturais, rios, pântanos, morros, é um conjunto de dados artificiais,
aglomeração de indivíduos, casas, etc. O meio é o certo número de efeitos,
que são efeitos de massa, que agem sobre todos que aí residem (...) o meio
aparece como um campo de intervenção (...) vai se procurar atingir
precisamente uma população (2008, p. 28).
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Nesta lógica da (in) segurança, a normalização está presente, já que as estratégias de
segurança da tecnologia biopolítica não excluem as estratégias disciplinares, mas a
integram. A normalização disciplinar consiste,
em primeiro colocar um modelo, um modelo ótimo que é construído em
função de certo resultado, e a operação de normalização disciplinar
consiste em procurar tornar as pessoas, os gestos, os atos, conforme a
esse modelo, sendo normal precisamente quem é capaz de se conformar
a essa norma e o anormal quem não é capaz (ibid., p. 74).
Normalização e produção de perigo se articulam como efeitos da técnica de
segurança. Vai ser essa noção de perigo que vai produzir não mais o controle disciplinar do
indivíduo apenas, como na tecnologia disciplinar, mas também o da população.
Essa idéia de população como sendo alvo dos governos e das políticas no cotidiano
reafirma a lógica do rebanho. Já não existe mais um homem individual ou “singular” como
diria Nietzsche, com seus desejos e vontades próprias, mas um homem com várias cabeças,
um rebanho ou uma população, em que “(...) o si é percebido pelo rebanho como uma
exceção, um absurdo, uma loucura” (2007, p. 108).

ALÉM DA SEGURANÇA: PERIGO, POTENCIA OU PRODUÇÃO DE REBANHO?
Não esqueçamos: por necessidade natural, os fortes têm a tendência de
se afastar, assim como os fracos têm a tendência de se reunir (Nietzsche,
2007 p. 108)
Atualmente, com a crescente valorização da lógica da segurança nas práticas
cotidianas, o perigo e o risco são constantemente afirmados como características negativas
das relações, das pessoas, das instituições, das famílias, da pobreza, etc. Com isso, afirma-se
a necessidade de que as pessoas se unam a fim de evitar tais perigos, como um modo de
escapar dos riscos e produzir formas seguras de viver, formas controladas de estar no
mundo. Tal união é o que vem legitimando as políticas públicas necessariamente enquanto
“protetoras”. Afirma-se que todos devem ser protegidos.

Em sua obra Escritos Sobre Política, Nietzsche afirma que
Examinando os inícios do cristianismo no mundo romano, se descobre
associações de ajuda mútua para dar assistência aos pobres e aos doentes,
para o enterro dos mortos (...) a ‘vontade de reciprocidade’ que nasce
assim, a vontade de formar rebanhos (2007, p. 107).
Sobre essa ideia de rebanho, Foucault também problematizou o poder pastoral, ou
seja, a forma de poder produzida a partir da ideia de que todos devem ser conduzidos pelos
mesmos cuidados, sendo guiados por um pastor. A partir da análise proposta por Foucault,
Ottaviani, Fabra e Chacon tomam o poder pastoral como um poder individualizante, que se
exerce
não somente sobre o conjunto dos indivíduos (população), mas sobre a
vida de cada indivíduo em particular, nos seus mais ínfimos detalhes. É o
que ele [Foucault] denomina Omnes et Singulatim, poder sobre todos e
cada um, cujos dispositivos visam tornar os indivíduos dóceis e úteis aos
interesses do exercício do poder. (2012, p. 148)
Com isso, o poder pastoral produz o sujeito obediente e assujeitado, sustentando
uma noção de vida oposta àquela sugerida por Nietzsche:“a vida ascendente [caracterizada]
pela vontade de vida, pela afirmação dos instintos, pela manifestação da força e da pujança,
pelo gosto do risco e do perigo”(FRAJMAN, 2014 p. 35).
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Desse modo, enquanto a lógica da segurança tem como objetivo a proteção dos
riscos, Nietzsche entende que são os riscos que nos tornam fortes, pela “vontade de ir além
de si mesmo, de ultrapassar-se, de querer ainda mais força, potência” (op. cit., loc. cit.)
No entanto, os discursos que defendem as políticas públicas de saúde, por exemplo,
cotidianamente afirmam-na como um conceito único, em uma relação pastoral, em que
todos devem compartilhar da mesma “saúde” e, para tanto, aceitar ser conduzidos pelos
pastores. Estes sabem o que é melhor para cada “paciente” individualmente e também para
o conjunto dos pacientes, do rebanho. Nessa concepção, o desejo de trilhar um outro
caminho, seja por parte dos profissionais quanto das pessoas em tratamento é sempre
desqualificado e afirmado como “perigoso”, “não saudável”, “anormal”, “acomodado”.
Nietzsche nos conduz a pensar uma concepção de saúde não atrelada a prescrição
de modelos, padrões de normalidade, ou à obrigação de cumprir direitos iguais, mas, ao
contrário, que possibilite aos indivíduos a liberdade de traçar escolhas para si. Como
descrito em A Gaia Ciência,
não existe uma saúde em si, e todas as tentativas de definir tal coisa
fracassaram miseravelmente. Depende do seu objetivo, do seu horizonte,
de suas forças, de seus impulsos, de seus erros e, sobretudo, dos ideais e
fantasias de sua alma, determinar o que deve significar saúde também
para seu corpo. Assim, há inúmeras saúdes no corpo: e quanto mais
deixarmos que o indivíduo particular e incomparável erga sua cabeça,
quanto mais esquecermos o dogma da ‘igualdade dos homens’, tanto
mais nossos médicos terão de abandonar o conceito de uma saúde
normal, juntamente com dieta normal e curso normal da doença. E
apenas então chegaria o tempo de refletir sobre saúde e doença da alma,
e de situar a característica virtude de cada um na saúde desta: que numa
pessoa, é verdade, poderia parecer o contrário da saúde de uma outra.
Enfim, permaneceria aberta a grande questão de saber se podemos
prescindir da doença, até para o desenvolvimento de nossa virtude, e se
a nossa avidez de conhecimento e autoconhecimento não necessitaria
tanto da alma doente quanto da sadia; em suma, se a exclusiva vontade
de saúde não seria um preconceito, uma covardia e talvez um quê de
refinado barbarismo e retrocesso. (Nietzsche, 2012 p. 134)
Como fator inerente à vida, saúde tem a ver com singularidade, com criação,
invenção, possibilidade de arriscar e estar em perigo. Nem mesmo a doença poderia
assumir um caráter restrito que a vincula ao mal, uma vez que desse modo as possibilidade
de invenção, criação, potência que dela emergem seriam anuladas.
Assim como a saúde, as demais políticas inseridas no âmbito da “proteção” se
afirmam, enquanto prática instituída, como necessárias, convocando os indivíduos a se
adequarem a modelos predefinidos, impostos pela norma e pela obrigação, e não como
afirmação da vida. Esta proteção como norma vem ampliando as práticas de judicialização,
impulsionadas ainda pelo discurso de segurança.
Partindo das análises dos autores aqui trabalhados e da afirmação de Frajman de
que “pensar é sempre da ordem da diferença, nunca do consenso”(2014, p. 40), questionar
em suas bases e desagregar as concepções naturalizadas que rondam o campo da política
pública torna-se fundamental para a criação de uma nova ética, onde a liberdade possa ter
lugar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora as políticas públicas venham afirmando cada vez mais a relevância de
agirmos a partir das leis e das leis afirmarem a necessidade de pessoas serem inseridas em
políticas públicas, a lógica pastoral não é algo “natural”, mas produzida histórica e
socialmente.
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A exigência em submeter todos a serviços escolares ou de saúde, por exemplo, a
tratamentos, medicalizações, internações, métodos disciplinares de ensino, etc. se apresenta
enquanto uma prática que embora se afirme como necessária no sentido de garantir a tão
desejada segurança, anula a potência de invenção dos indivíduos em suas práticas de
liberdade. Nesse sentido, o pensamento de Nietzsche e Foucault em muito contribuem para
a problematização de práticas pastorais que vem sendo cada vez mais apontadas como
“normais” e prescritas como a maneira certa de viver.
Pensando assim, não se pode afirmar que exista “o direito”, mas várias e diferentes
formas de ser que não encontram na lei a possibilidade de sua garantia, pois como aponta
Nietzsche, “(...) com a necessidade com que uma árvore tem seus frutos, nascem em nós
nossas idéias, nossos valores, nossos sins e nãos e ses e quês – todos relacionados e relativos
uns aos outros, e testemunhas de uma vontade, uma saúde, um terreno, um sol” (1998, p. 8).
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RESUMO: O termo biopolítica vem sendo trabalhado por vários autores com acepções
diferentes. Tais desdobramentos conceituais são particularmente interessantes para a
presente pesquisa, em andamento, que busca examinar o problema da produção biopolítica
da ordem discursiva, em especial no que diz respeito ao campo dos direitos humanos, e da
sua apreensão pelos poderes político-jurídicos constituídos. Em primeiro lugar, procura-se
compreender a ideia de biopolítica em FOUCAULT e AGAMBEN para então analisar o
conceito na tessitura teórica desenvolvida por HARDT e NEGRI, que trazem à baila a
discussão da produção biopolítica do comum. A concentração da pesquisa nestes autores
visa a entender o diálogo estabelecido em torno de suas teorias, principalmente no que
tange à biopolítica. Em segundo lugar, procura-se compreender como a produção discursiva
sobre os direitos humanos é capturada politicamente e ganha contornos exceptivos na
produção e no controle da vida humana em uma estrutura global que HARDT e NEGRI
denominam de Império.
ABSTRACT: The term biopolitics has been worked by several authors with different
meanings. That conceptual developments are particularly interesting to this research in
progress, which seeks to examine the problem involving biopolitical production of
discursive order, in particular it relates to the field of human rights, and its apprehension
by political and legal constituted powers. Firstly, this work seeks to understand the concept
of biopolitics to FOUCAULT and AGAMBEN, and then, analyse the concept in HARDT and
NEGRI’s theory, which bring up for discussion the biopolitical production of common. The
goal of this research to fix one’s attention on these authors is understand the dialogue
among their theories, especially in that concerns to the biopolitics. On the second moment,
this work seeks understand how the discursive production about human rights is politically
captured and gain exception contours in the production and in the control of human life,
inside a global structure named Empire by HARDT and NEGRI.

INTRODUÇÃO: BIOPOLÍTICA, BIOPODER E A PRODUÇÃO DO COMUM
Empreendendo uma arqueologia do poder, a teoria foucaultiana demonstrou que
quando a aparelhagem estatal e suas estruturas convergem para as características
biológicas humanas, valendo-se de dispositivos biomedicais, o Estado assume a
possibilidade de controlar a vida e de expor à morte sua própria população. A raison d'Etat
que FOUCAULT decifra é a que procura manter e conservar um Estado normalizado em sua
dimensão biopolítica, o que ocorre, por exemplo, em relação às raças. Esta “razão” tem
gênese no discurso de poder que evoluiu e se formou do século XVII ao XIX, com o modelo
do Estado liberal, e que desembocou no início do século XX3 no chamado racismo de Estado,
ou seja, num discurso do poder que concentra seus propósitos e tem como objetivo a luta
de raças.4

Graduada (2014) e mestranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais.
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3 Com o surgimento dos regimes totalitários na Europa.
4 FOUCAULT, 2005, p. 72 e ss.
1
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Com a formação da economia política de matriz liberal há a gestão integral da vida
da população, o que também inclui a gestão da própria vida individual em termos
econômicos - como, por exemplo, com a centralização do indivíduo para o consumo. Pela
biopolítica a vida é incluída na seara dos cálculos, na governamentalidade e na economia de
modo geral.
Neste contexto biopolítico, formado a partir do liberalismo econômico, FOUCAULT
verifica ainda que o direito – mediatizado pelo dispositivo da soberania – estabelece uma
relação com a vida e com a morte. Enquanto o soberano do antigo regime detinha o poder
de morte sobre o súdito, o poder moderno controla e governa a vida. Assim, no antigo
regime a soberania representava o poder do soberano sobre a morte e, indiretamente por
meio desta, sobre a vida, com o poder de fazer morrer ou deixar viver. Por outro lado, no
Estado liberal, o biopoder surge como uma forma de exercício do poder diretamente sobre
a vida, enquanto poder de fazer viver ou de abandonar à morte. Portanto, FOUCAULT
observa que a biopolítica se apropria da vida para administrá-la, não para extingui-la, o que
consiste em colocar o vivente em um domínio de valor e de utilidade.5
AGAMBEN em “Homo sacer I: il potere sovrano e la nuda vita” propõe, por sua vez,
uma identificação entre soberania e biopolítica, diferentemente de FOUCAULT que entende
que estas mantém-se distintas, apenas estando em relação de complementação e de
substituição uma com a outra.6 Nesse sentido, a finalidade do dispositivo biopolítico é a
produção da vida nua. A biopolítica é pensada como um poder negativo sobre a vida, como
a possibilidade de poder dispor dela, com o intuito de suprimi-la, ou seja, torná-la invisível,
insignificante. Neste sentido é que sua obra vem indagar em que ponto ocorre a interseção
do modelo jurídico-institucional e do modelo biopolítico de poder.7 AGAMBEN propõe
liberar a política do paradigma do biopoder, e romper o seu vínculo (já naturalizado) com o
Estado e com o direito. Tal intento somente seria possível com a ruptura também do laço
que une soberania e vida nua. Pois é na vida nua que, de acordo com AGAMBEN, apoia-se o
vínculo essencial entre a vida e a violência jurídica.
Já em HARDT e NEGRI, a biopolítica ganha uma perspectiva diferente dos
pensamentos de FOUCAULT e de AGAMBEN, pois aqueles autores tomam como chave de
análise o seu aspecto produtivo. Para HARDT e NEGRI, a biopolítica é imanente à sociedade,
diversamente do biopoder, que é como uma autoridade soberana, que é transcendente e
impõe sua ordem. A produção biopolítica produz subjetividade, e ela possibilita a criação de
relações e formas sociais através da colaboração, da comunicação, da cooperação e dos
afetos. O que a produção biopolítica cria nessas interações é chamado pelos filósofos de
comum, e ambos juntos – produção biopolítica e expansão do comum – são pilares
fundamentais para a possibilidade de uma democracia em escala global hoje.8
Há uma relação dual entre a produção e o comum, qual seja, produz-se o comum e o
comum é também produtivo, porque se expande e permite outras produções. Daí os autores
afirmam que se deve reconhecer uma noção da produção e da produtividade que vai do
âmbito político ao econômico. Essa produção do comum deve possibilitar a radical
transformação desses âmbitos sociais “na carne produtiva da multidão”, pois com a
comunicação e a interação das singularidades, com base no comum, produz-se o comum e
“a multidão é a subjetividade que surge dessa dinâmica de singularidade e partilha”.9 Assim,
o desafio do projeto de multidão é possibilitar que uma multiplicidade social seja capaz de
se comunicar e agir em comum, mantendo-se as diferenças sociais entre as singularidades.10
HARDT e NEGRI reconhecem que o capital moldou o corpo político comum da
multidão, que foi “[...] dividido geograficamente por hierarquias de trabalho e riqueza e
CASTRO, 2014, pp. 48-49.
CASTRO, 2014, p. 50.
7 AGAMBEN, 2007a, p. 14.
8 HARDT, M.; NEGRI, A., 2005, p. 15.
9 HARDT, M.; NEGRI, A., 2005, p. 258.
10 HARDT, M.; NEGRI, A., 2005, p. 13.
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governado por uma estrutura multinivelada de poderes econômicos, jurídicos e políticos”,
e esta estrutura em rede é chamada de Império pelos autores. Por isso, o contemporâneo
deve enfrentar a missão de “[...] investigar a possibilidade de que a carne produtiva da
multidão venha a se organizar de outra maneira e descobrir uma alternativa para o corpo
político global do capital.”11 Ou seja, perquirir como a carne produtiva da multidão pode se
organizar fora das redes globalizadas de poder, e possibilitar uma democracia da multidão.
Segundo a perspectiva dos autores, essa carne da multidão não gera o caos e a desordem
social, mas produz, na verdade, o próprio comum, e este, ao ser compartilhado, tem
potencial para uma nova produção social. As diversas formas em que se manifestam as
práticas do comum no mundo contemporâneo “[...] criam condições que tornam possível
um projeto de criação de uma democracia baseada na livre expressão e na vida comum” e
realizar esta possibilidade é o projeto da multidão.12 HARDT e NEGRI esclarecem que
“[...] O comum não se refere a conceitos tradicionais de comunidade ou
do público; baseia-se na comunicação entre singularidades e se manifesta
através dos processos sociais colaborativos da produção. Enquanto o
individual se dissolve na unidade da comunidade, as singularidades não
se vêem tolhidas, expressando-se livremente no comum. [...] O comum
assinala uma nova forma de soberania.”13
Um dos grandes problemas, no entanto, se coloca sobre a possibilidade real dessa
produção comum, pois vivemos hoje em uma sociedade espetacular na qual tudo o que era
diretamente vivenciado pelo ser humano foi substituído pelas representações.14 As formas
do Estado e da economia se penetram mutuamente, sendo que esta se torna soberana e
captura toda a vida social. Com o biopoder hoje, os viventes não são mais controlados
apenas nos âmbitos da consciência ou da ideologia por meio de narrativas políticas ou
religiosas dogmaticamente mostradas, mas também nos seus próprios corpos, sem haver
espaço reflexivo possível, pois os dispositivos destinadores operam também no nível do
sensível, induzindo percepções, afetos, necessidades e desejos.
A manipulação da percepção coletiva e a apropriação da memória e da comunicação
social transformam-nas em mercadorias espetaculares, e nesta situação tudo é passível de
relativização, exceto o próprio espetáculo (a valoração positiva está na própria exposição,
independente do conteúdo). De acordo com AGAMBEN, esse processo que domina hoje a
história mundial, inclusive a política, ao expropriar a própria linguagem do ser humano
retira a possibilidade de vivenciar o comum15.
A expropriação da linguagem, evidenciada por AGAMBEN, seria o domínio
biopolítico da própria atividade cognitiva que envolve todas as operações de pensamento e
comunicação, e que dá origem aos discursos. Algo, portanto, que dominaria a própria
capacidade humana de linguagem, e não apenas o plano interdiscursivo como pensava
FOUCAULT. Tem-se como hipótese que esse domínio da linguagem em si mesma seria a
manifestação de um ponto crítico em que há o controle total do vivente pelo biopoder, pois
a linguagem é condição fundamental para que haja ação política. Esse domínio pode ser
ocasionado pelo processo de interiorização de determinados discursos somada a formas
mais sutis de percepções sensíveis, que produzem e se reproduzem biopoliticamente.
Assim, a pesquisa, ora em andamento, visa a analisar a relação entre a produção
social dos discursos e a sua apropriação pelo biopoder, tendo em vista o problema apontado
HARDT, M.; NEGRI, A., 2005, p. 247.
HARDT, M.; NEGRI, A., 2005, pp. 256-263.
13 HARDT, M.; NEGRI, A., 2005, pp. 266-268.
14 Tema trabalhado por Guy Debord em “A Sociedade do Espetáculo” (1967), e comentado por Giorgio
Agamben no capítulo XVIII de La comunità che viene. (AGAMBEN, 2001, p. 63-66).
15 Grafado em maiúscula no original. AGAMBEN afirma que a violência do espetáculo é tão destrutiva
exatamente porque é a própria possibilidade de um “bem comum” que é expropriada (AGAMBEN, 2001, p.
64).
11
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por Giorgio Agamben acerca da alienação da própria linguagem e comunicatividade
humanas pelo espetáculo, o que tornaria impossível a produção biopolítica e a expansão do
comum, que são os pilares do projeto de democracia em escala global, proposto por HARDT
e NEGRI. Como recorte metodológico, toma-se o discurso historicamente constituído dos
Direitos Humanos.

O DISCURSO DOS DIREITOS HUMANOS COMO INSTRUMENTO DO BIOPODER
SCHMITT já dizia que a justificativa recorrente das guerras serem feitas em nome
da humanidade, consiste na verdade na utilização de um conceito universal como
instrumento ideológico de um Estado frente ao seu inimigo. Desse modo, retoma Joseph
Proudhon para reafirmar que “quem diz humanidade pretende enganar”.16 Para além do
discurso humanitário, utilizado amplamente para justificar grandes barbáries da história, o
Estado liberal tem apreendido diversos outros discursos, naturalizando valores e crenças
próprias de sua ideologia, a fim de torná-los verdade universal. Diversamente do que
teorizou Jürgen Habermas, HARDT e NEGRI verificam que:
“[...] a produção comunicativa e a construção da legitimação imperial
marcham lado a lado e não podem mais ser separadas. A máquina é
autovalidante, autopoiética – ou seja, sistêmica. Ela constrói tecidos
sociais que esvaziam, ou tornam ineficaz, qualquer contradição; cria
situações nas quais, antes de neutralizar coercitivamente a diferença,
parece absorvê-la num jogo insignificante de equilíbrios autogeradores e
auto-reguladores. [...] A máquina imperial vive da produção de um
contexto de equilíbrios e/ou de redução de complexidades, pretendendo
apresentar um projeto de cidadania universal e, para isso, intensificando
a eficácia de sua intervenção em cada elemento de relação comunicativa,
ao mesmo tempo em que dissolve identidade e história de forma
completamente pós-modernista. Ao contrário do que muitos relatos pósmodernistas gostariam que acontecesse, entretanto, a máquina imperial,
longe de eliminar narrativas principais, na realidade as produz e
reproduz (em particular, narrativas principais ideológicas) para validar
e celebrar o próprio poder. Nesta justaposição de produção pela
linguagem, produção linguística da realidade e linguagem da
autovalidação reside uma chave fundamental para a compreensão da
eficácia, validade e legitimação do direito imperial.”17
Em análise do discurso vê-se que os discursos jurídicos tratam-se de discursos
constituintes, ou seja, que têm como marca característica o fato de constituírem realidades
próprias, pois eles pretendem fundar outros discursos mais do que serem fundados em algo.
O discurso constituinte é “[...] ao mesmo tempo auto e heteroconstituinte, duas faces que
se supõem reciprocamente”, e apenas “um discurso que se constitui tematizando sua
própria constituição pode desempenhar um papel constituinte para outros discursos.”18
O discurso de proteção aos Direitos Humanos é especialmente interessante à
presente pesquisa, pois ele tem como base a naturalização (ou essencialização) de certos
direitos como inerentes à pessoa humana, e que, portanto, passam a ser entendidos como
direitos universais. Assegurar estes direitos é uma justificativa que permeia, de modo
recorrente, os discursos dos poderes postos, os quais visam, paradoxalmente, a legitimar
atuações contrárias a esses mesmos direitos. Vê-se com isso uma aproximação entre tal
discurso - de proteção aos Direitos Humanos - e a sacralização da vida humana, tida como

SCHMITT, 1992, p. 81.
HARDT, M.; NEGRI, A., 2001, p. 53.
18 MAINGUENEAU, 2000, p. 6.
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inalienável, assim como são qualificados “inalienáveis” os Direitos Humanos em sua
generalidade.19
É interessante se questionar, inicialmente, sobre o que de fato significaria o sagrado
no discurso dos Direitos Humanos, pois, como bem observado por BENVENISTE, o termo
latim sacer (sagrado) relaciona-se com o verbo sacrificare (sacrificar), sendo que este
significa tanto “pôr à morte” quanto “tornar-se sagrado”.20 Logo, tem-se como hipótese de
trabalho que o discurso institucionalizado e historicamente constituído dos Direitos
Humanos represente uma forma de controle biopolítico não apenas no interior dos Estados,
mas expansivo, que atravessa outros discursos e que segue a rede global de poderes
característica da atualidade.21
Também, o discurso acerca dos Direitos Humanos se trata de um discurso cujo
caráter é aparentemente positivo para a sociedade, mas que demonstra bem como seu
funcionamento se restringe à dimensão retórica de “justificação ética” não somente dos
estados, mas de todo o sistema globalizado de poderes que hoje vige. Como bem lembrado
por Oswaldo Giacoia Junior, Marx talvez tenha sido “o grande precursor na denúncia de
mistificação ideológica dos direitos humanos abstratos”22, pois
Para o autor de O Capital, seria necessário atentar para um hiato mal ocultado pelo
conectivo “e” nas primeiras declarações de direitos das constituições americana e francesa.
Um conectivo que, na verdade, ao mesmo tempo liga e separa homem e cidadão encobrindo
uma diferença – mais que isso -, uma contradição real que tem suas bases em relações
sociais de exploração e domínio.23
Narra a história oficial que a construção dos Direitos Humanos e da democracia
moderna tem como estopim a Revolução Francesa. É a partir da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão de 1789 que se ergue um novo corpo político sobre os “direitos
naturais” do homem – imprescritíveis e inalienáveis, como se lê no art. 2º da Declaração.24
Desse modo, nenhum governo ou poder político teria o direito de violar ou atentar contra
tais premissas que declaravam como as novas forças iriam se mover. Tem-se, portanto, a
ideologia de que os limites da atividade estatal sobre o indivíduo foram delineados à medida
que os Direitos Humanos ganharam contornos jurídico-positivos e se pretendiam
universalistas. Em conjunto, a conduta das pessoas começou a ser orientada pela ordem
normativa e o ser humano passou a ser o destinatário dos direitos fundamentais
assegurados pelo Estado na forma do direito positivo. Pressupunha-se a existência de um
corpo político imanente e seu funcionamento seria instrumentalizado pelo direito.
A ruptura com um Estado Absolutista, acusado de privar os súditos de direitos que
garantiriam necessidades vitais, varreria as instituições do Ancien Régime e criaria novos
vínculos institucionais. Entre eles, a ideia de que a partir da Declaração, os homens também
seriam cidadãos, momento no qual a consciência histórica verteria uma realidade jurídica
ao ser humano, ou, como preconiza Giogio Agamben, a vida é inscrita “no ordenamento
jurídico do Estado-nação.”25 Surge uma realidade política através da qual o poder não mais
pertence ao monarca absoluto e soberano que o exercia arbitrariamente e alheio aos
súditos, mas o povo é o substituto da antiga vontade soberana e titular do poder. Para tanto,
fazia-se necessário submeter o poder ao direito, papel que a Declaração cumpriu ao colocar
o povo soberano no lugar do rei. Sob tal perspectiva, é deflagrado o surgimento de um
Como se nota do preâmbulo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789.
BENVENISTE, 1995, p. 189.
21 O que Hardt e Negri denominam de Império.
22 GIACOIA JR., 2008, p. 276.
23 GIACOIA JR., 2008, p. 276.
24 “Art. 2.º A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis
do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.”
25 AGAMBEN, Giorgio. Mais além dos direitos do homem. Trad. do original em italiano de Murilo Duarte Costa
Corrêa. In.: A navalha de Dalí. AGAMBEN, Giorgio. Al di là dei diritti dell’uomo. In: Mezzi senza fine: notte
sulla politica. Torino: Bolatti Boringhieri, 1998, p. 20-29.
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governo limitado e sujeito às leis, que asseguraria liberdades civis por meio de garantias
constitucionais.
A consagração jurídica da cidadania burguesa é coroada com a máxima “todo poder
emana do povo” e, portanto, todos do povo são cidadãos e destinatários dos direitos
assegurados ao Homem. Desse modo, a sociedade se seculariza e se emancipa da ordem
divina para se submeter à ordem jurídica. Os Direitos do Homem, afinal, haviam logrado
uma constitucionalização e destinavam-se à proteção dos indivíduos e à soberania do povo.
Tal sistema triunfante era expressão de um elevado progresso histórico e que, como tal,
habitava a mente das pessoas. Podíamos, finalmente, nos abandonar ao direito. Há a
sensação de ordem e segurança jurídicas e os sujeitos do político são sujeitos de direitos.
Estabelece-se, assim, um conjunto de categorias jurídico-políticas tradicionais, afinal, “a
sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a
separação dos poderes não tem Constituição.”26
A Revolução Francesa foi um marco histórico de um liberalismo que propunha
igualitarismo, fraternidade e liberdade, assinalando a unidade entre nação e Estado sob a
fachada democrática. A partir de então, inaugura-se toda a literatura jurídica que se valerá
dos preceitos burgueses da Revolução para legitimar o discurso em favor dos Direitos
Humanos fundamentais e da democracia. A determinação da estrutura político-jurídica que
envolveria tais ideias foi o estopim da invenção democrática que, em sua representação
mítica originária, inscreveria o homem enquanto fundamento da própria soberania. Nesse
viés, ser cidadão é estar prenhe de soberania. É se encontrar diante da impossibilidade de
fuga, uma vez que ao ser lançado o manto dos direitos humanos e da democracia sobre os
homens, entra-se em uma nova ordem social da qual não há como escapar sem perecer.
Nesse sentido, AGAMBEN coloca em questão o próprio fundamento do Estado
liberal, que seria a liberdade dos sujeitos, pois segundo ele existe “[...] um vínculo entre o
conceito de Nação e o princípio da soberania legítima da autoridade política, numa transição
que se estabelece pela mediação do nascimento/nacionalidade”.27 O direito à nacionalidade,
previsto pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,28 determina que o “princípio
de toda a soberania reside, essencialmente, na nação” e que “nenhum indivíduo pode
exercer autoridade que dela não emane expressamente.” Do mesmo modo, os Estados de
matriz liberal, por meio de suas constituições, tomaram o nascimento como elemento
definidor da nacionalidade e da Nação. Com isso, inseriram a vida natural como elemento
político fundamental do ordenamento do Estado. Quando o súdito torna-se cidadão, o
nascimento transforma a vida nua natural em portadora imediata da soberania e, desse
modo, o princípio da natividade e o princípio da soberania unem-se no Estado nação liberal.
O que AGAMBEN coloca no centro da discussão é que o fundamento do Estado
liberal não é o homem livre, entendido como sujeito político consciente, mas na verdade a
sua vida nua. A ficção dessa construção é a ideia de que o nascimento incorpora-se
automaticamente na “nação”.29 A vida nua natural (zoé) que no mundo clássico era distinta
da vida política (bíos) “[...] entra agora em primeiro plano na estrutura do Estado e torna-se
o fundamento terreno de sua legitimidade e da sua soberania”.30 O filósofo exemplifica a
temática pensando a situação dos refugiados:
Se os refugiados (cujo número nunca parou de crescer no nosso século
[século XX], até incluir hoje uma porção não desprezível da humanidade)
representam, no ordenamento do Estado nação moderno, um elemento
tão inquietante, é antes de tudo porque, rompendo a continuidade entre
homem e cidadão, entre nascimento e nacionalidade, eles põem em crise
26 “Art.

16.º A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação
dos poderes não tem Constituição. ”
27 GIACOIA JR., 2008, p. 281.
28 Em seu artigo 2º.
29 AGAMBEN, 2007a, p. 135.
30 AGAMBEN, 2007a, p. 134.
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a ficção originária da soberania moderna. Exibindo à luz o resíduo entre
nascimento e nação, o refugiado faz surgir por um átimo na cena política
aquela vida nua que constitui seu secreto pressuposto. Neste sentido, ele
é verdadeiramente, como sugere Hannah Arendt, "o homem dos
direitos", a sua primeira e única aparição real fora da máscara do cidadão
que constantemente o cobre. Mas, justamente por isto, a sua figura é tão
difícil de definir politicamente.31
Apesar de o discurso parecer sugerir o contrário, o máximo que o status normativo
de cidadão – herdeiro de uma Revolução Francesa – pode exigir é ser representado em uma
arena política que lhe dê a sensação de uma experiência democrática na participação e na
construção do poder. Direitos e liberdades civis não se traduzem enquanto liberdade
política plena. A partir do momento que os Direitos do Homem, ao não serem mais
assegurados por um Deus soberano, têm de ser conquistados e mantidos continuamente
pelo povo – agora soberano – teria que haver uma real participação desse povo no governo.
Sem isso os Direitos do Homem e do Cidadão não se tornam uma realidade política e não
passam de símbolos vazios de determinabilidade empírica.
O que o desenrolar da história não demora em apontar são os paradoxos dentro da
sistemática dos Direitos Humanos e da democracia, soberania e Estado-nação. Após as duas
grandes guerras mundiais e o surgimento dos regimes de signo totalitário, o mundo não
tardou em perceber que a ideia romanceada da existência de direitos humanos consagrados
constitucionalmente e declarados como fundamentais tornou-se obsoleta. A ascensão do
capitalismo juntamente com o Estado moderno expõe que o que se estabelece através do
discurso jurídico não é a universalização da democracia e dos direitos humanos, mas a sua
limitação e redução.
O direito de igualdade, por exemplo, que hoje se tornou sinônimo de equidade,
existe para manter as desigualdades, pois a igualdade, principalmente material, é
irrealizável dentro da estrutura político-econômica do Estado liberal. Nesse sentido, o
direito de igualdade, segundo o Direito Constitucional, deixou sua dimensão meramente
formal de igualdade diante da lei, como originalmente concebido na época da Revolução
Francesa, para abarcar um tratamento equânime às diferentes necessidades dos cidadãos,
na medida em que estes se diferenciam. Assim, apesar do direito de igualdade constar na
“recente” Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como nas constituições dos
Estados de matriz liberal, tal direito, enquanto conceito, passou pelos processos de
eufemização e redistribuição semântica, que são estratégias típicas da governança
discursiva neoliberal, tendo sido substituído pela noção de equidade. Conforme analisa
DAHLET:
Ninguém nega (e é por isso também que o globodiscurso gosta tanto da
noção) que pode ser justo outorgar direitos especiais aos que necessitam
deles e não oferecer o mesmo direito aos que não sofrem deficiências ou
marginalizações particulares. Mas é na base desse mesmo princípio de
equidade que políticas neoliberais propõem restringir a segurança e a
previdência sociais aos mais desfavorecidos, deixando os demais sem
outra opção que recorrer ao sistema de seguro privado. Se a noção de
equidade é tão prezada hoje nos discursos na governança global, assim o
é porque apresenta a grande vantagem de pôr em questão a universalidade dos direitos de cada um, em nome de um princípio de justiça,
graças ao qual a política que o aplica não deixa de passar por humanista.
Mas, e apesar das melhoras que pode trazer sua aplicação, a equidade,
enquanto princípio político diretor, infringe o de igualdade, dispensando
as políticas econômicas e sociais da universalidade dos direitos,
31

AGAMBEN, 2007a, p. 138.
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garantida pela igualdade, e que enraízam historicamente a solidariedade
no fundamento das democracias. 32
Ainda, a caracterização dos constitucionalistas do direito de igualdade como
“igualdade de oportunidades”, ou de “igualdade de pontos de partida”, também implica
numa modificação semântica do termo igualdade. Isso porque, há uma transferência da
responsabilidade que seria do Estado para o próprio indivíduo: “a responsabilidade por não
ter diploma é do aluno mesmo, e por ser pobre é do pobre mesmo, que não conseguiram
vencer, apesar de se beneficiarem, inicialmente, das mesmas armas que todos os seus
compatriotas.”33 No entanto, nem mesmo os países que chegaram ao ápice do estado social
foram capazes de igualar os pontos de partida da população atendida pelas políticas
públicas com aqueles que somente uma parte ínfima da população, detentora do capital, tem
acesso. A ideia de igualdade de oportunidades é contrária ao próprio capitalismo, que tem
como característica necessária ao seu funcionamento o desnível cultural e econômico.
O direito de igualdade está submetido, ainda, a um paradoxo: como seria possível a
sua efetividade diante de outro direito fundamental também constante na Declaração de
Direitos do Homem e do Cidadão, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nas
constituições dos chamados Estados Democráticos de Direito, qual seja, o direito de
propriedade? O direito à propriedade, instituído na histórica Declaração de Direitos do
Homem e do Cidadão como direito “inviolável e sagrado”, é o único dentre os direitos
elencados neste documento que traz ambas as designações no próprio dispositivo que o
especifica (artigo 17º). Tal forma explicita a importância dada a tal direito em relação aos
demais, pois, estando localizado no último artigo da declaração, soa como uma advertência
e um pressuposto para a garantia dos direitos antecedentes.
O direito à propriedade garante a desigualdade essencial ao sistema capitalista. Ele
justifica a existência do instituto jurídico da herança,34 o qual preserva a manutenção do
poder econômico de certas famílias num continuum indeterminado do tempo, e garante a
permanência de aristocracias não reveladas dentro das ditas democracias.
Assim, ao elencarem direito de igualdade e direito de propriedade dentro do mesmo
discurso, os documentos que teriam por finalidade assegurar os Direitos Humanos
demonstram como a sua existência objetiva a manutenção dos poderes constituídos, sejam
estes jurídico-estatais ou econômicos. Ao tentar pacificar, na própria autocoerência
discursiva, direitos universais contraditórios, fica claro que o sujeito desses direitos jamais
poderá ser qualquer sujeito e, daí, ser imprescindível que tal discurso seja voltado,
exatamente, à universalidade dos sujeitos.

CONCLUSÕES PRELIMINARES
Até o presente momento da pesquisa foi possível verificar que a produção
biopolítica ocorre tanto por parte do biopoder quanto por parte das resistências que se
opõem a ele. Estas são constantemente solapadas pelas produções imateriais oriundas da
ordem global capitalista, que têm ainda hoje uma posição de hegemonia na constituição de
valores e crenças. Diante dessa hegemonia é que AGAMBEN antevê ser possível uma
expropriação total da linguagem dos indivíduos.
A ordem discursiva também se dissemina globalmente para manter os indivíduos
numa posição passiva diante das verdades que sustentam o Estado, o direito, a organização
do trabalho, o consumo e a localização da própria vida nessa governamentalidade. Os
discursos constituintes, como o discurso jurídico, por serem auto e heteroconstituintes,

DAHLET, 2014, p. 131.
DAHLET, 2014, p. 132.
34 Tema este muito bem trabalhado por MATOS em: MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. A multidão
contra o Estado: rumo a uma comunidade inapropriável. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo
Horizonte, n. 108. pp. 145-183, 2014.
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fundamentam a si por si mesmos, e tendem a perpassar diversos outros discursos e
produções linguísticas, demonstrando-se como uma forma em que se manifesta o biopoder.
Neste ponto encontra-se o desafio deste projeto, ainda inconcluso, de analisar como
o discurso de universalização dos Direitos Humanos no Império constitui um modo de
produção biopolítica que, com a aparência de criar uma verdade válida para toda a
humanidade, retira dos sujeitos a possibilidade de questionar o cerne do problema que
envolve as condições “desumanas” de vida as quais muitos são submetidos. Por fim, pensar
a produção biopolítica do comum é essencial para quebrar o vínculo de violência originária
entre direito e linguagem.
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Andityas Soares de Moura Costa Matos1
Jailane Pereira da Silva2
RESUMO: No contexto contemporâneo, em que os poderes legitimados buscam absolutizar
o domínio sobre a vida por meio das mais variadas técnicas de controle, normalização e
sujeição dos indivíduos, o caminho de resistência apontado por Hardt e Negri (a
constituição de corpos políticos multitudinários), parece-nos uma forma potente de postura
política inapropriável pela lógica do controle normativo. A formação da multidão – este
novo sujeito social irredutível a qualquer uniformidade – será aqui analisada e ganhará
contornos com a aproximação do conceito de corpos sem órgão de Gilles Deleuze e Félix
Guatarri. Para compreender o contexto de sua criação se fará necessário uma análise do
Império e das novas implicações sociais advindas da hegemonia do trabalho imaterial.
Palavras-chave: Império. Multidão. Trabalho. Biopolítica. Corpos sem órgãos.
ABSTRACT: In the contemporary context, where the legitimate powers seek to give
absolute mastery over life through a variety of technical control, standardization and
subjection of individuals, the resistance path pointed to by Hardt and Negri (the creation of
multitudinous political bodies), it seems us a powerful way to inappropriable political
stance by the logic of normative control. The formation of the crowd - this new social
irreducible subject to any uniformity - will be analyzed here and gain contours with the
approach of the concept of bodies without organ Gilles Deleuze and Felix Guattari. To
understand the context of their creation will be necessary an analysis of the empire and new
social implications arising from the hegemony of immaterial labor.
Keywords: Empire. Crowd. Work. Biopolitics. Bodies without organs.

INTRODUÇÃO
A genealogia dos micro-poderes disciplinares desenvolvida na reflexão foucaultiana
dos anos 70 culminou no que ele chamou de biopoder e biopolítica. Reinterpretados por
Michael Hardt e Antonio Negri nas obras Império, Multidão: guerra e democracia na era do
Império e Commonwealth, esses conceitos ganham destaque especial na constituição do que
os autores identificam com o Império e com as possibilidades de resistência a este modelo.
Nesse sentido, a análise da dupla baseia-se na compreensão da política enquanto um locus
de disputa no qual forças que querem dominar e forças de resistências que não querem ser
dominadas se encontram em contínuo enfrentamento, respectivamente, império e
multidão.
Analisando as mudanças políticas atuais a partir do enfraquecimento da soberania
do Estado-nação, a dupla de autores defende que os conflitos contemporâneos não podem
mais ser resolvidos com apelo ao Estado estabelecido como um Uno transcendente que
paira acima da sociedade, o temido Leviatã, mas sim a partir do levante multitudinário dessa
mesma sociedade que é fonte e destino do poder.

1 Graduado em Direito, Mestre em Filosofia do Direito e Doutor em Direito e Justiça pela Universidade
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Direito da UFMG. Professor titular de Filosofia do Direito no curso de graduação em Direito da FEAD
(Belo Horizonte/MG).
2 Mestranda em Direito e Justiça pela Universidade Federal de Minas Gerais (2014). Bacharel em
Direito pela FEAD (2012).
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O presente trabalho buscará demonstrar essa força política presente e imanente à
sociedade tornada multidão e seu potencial de produção de afetos, códigos, linguagens e de
constituição de novos mundos, bem como sua capacidade de resgatar a ideia de democracia
de seu adormecimento ideológico provocado pelas conceituações advindas da guerra fria,
que a limitava a uma espécie de anticomunismo, transformando a ideia de democracia em
sinônimo de “mundo livre”.
Cientes de que o corpo global multitudinário é composto de singularidades
irredutíveis à uniformização e que não cabe, de forma alguma, dentro dos conceitos de
corpo político, com cabeças e membros, utilizados de maneira recorrente pela ciência
política, aqui nos interessa a possibilidade de uma democracia real em escala global, como
um projeto da multidão feita carne e constituída como um corpo sem órgãos.
Iniciaremos nossa exposição situando a multidão em sua relação com o
representante da teoria segundo a qual o múltiplo não pode governar, o império. Após
informar rapidamente a emergência desses dois gigantes em disputa, abordaremos a
questão do trabalho imaterial e da produção biopolítica, vez que é sobre estes que a batalha
é travada. Na sequência, a multidão é apresentada como o agente político por excelência já
que sua vocação é ser tão insubordinada quando os órgãos que se recusam a ser
orquestrados em um organismo.

UM CORPO, DUAS CABEÇAS: IMPÉRIO E MULTIDÃO
No intuito de apresentar a topografia dos conceitos Império e multidão, Hardt e
Negri utilizam como metáfora o emblema do Império Austro-Húngaro: a águia de duas
cabeças. Fazendo uma pequena adequação eles as colocam frente a frente, atacando uma a
outra, enquanto o emblema original mantinha a imagem das cabeças voltadas para seu lado
exterior como que a demonstrar, tanto o domínio e a unificação do território, quanto à
coexistência relativamente autônoma das áreas que o constituíam.
Segundo os autores, a primeira cabeça da águia imperial seria “uma estrutura
jurídica e um poder constituído, construído pela máquina de comando biopolítico” (HARDT;
NEGRI, 2001, p.78) ao passo que a outra seria “a multidão plural de subjetividades de
globalização produtivas e criadoras” (HARDT; NEGRI, 2001, p.79). Contudo, no desenrolar
das análises desses dois confrontantes, verificamos que essa metáfora não é fidedigna e
como tal não consegue ser uma representação adequada da relação império versus multidão.
Tal representação sucumbe, sobretudo, por colocar os pares conflitantes em pé de igualdade
relacional, o que ofusca as hierarquias e descontinuidades dessa relação.
Sabemos a partir da leitura de Hardt e Negri que, enquanto a multidão é a criação
ontológica da vida em sociedade, o Império é o que sequestra e dificulta essa criação. Para
melhor elucidar cada parte desse enfrentamento, podemos, com os autores, dizer que o
Império surge no crepúsculo da soberania moderna e em absoluto contraste com o
imperialismo – que era, na realidade, uma extensão da soberania dos Estados-nação
europeus além de suas fronteiras – e não estabelece um centro territorial de comando, nem
possui fronteiras ou barreiras fixas.
É um aparelho de descentralização e desterritorialização do geral que
incorpora gradualmente o mundo inteiro dentro de suas fronteiras
abertas e em expansão. O Império administra entidades híbridas,
hierarquias flexíveis e permutas plurais por meio de estruturas de
comando reguladoras. As distintas cores nacionais do mapa imperialista
do mundo se uniram e mesclaram, num arco-íris imperial global (HARDT;
NEGRI, 2001, p.12-13).
Sem fronteiras e com poderes ilimitados, o Império não se apresenta como uma
conquista histórica, mas sim como uma suspensão da história. Um regime sem fronteiras
temporais, fora ou no fim da história, determinando eternamente o estado de coisas
existentes a partir de um paradigma de comando: o biopoder.
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Ter como paradigma o biopoder implica em um mando que alcança todos os
aspectos da vida social, implica não só administrar um dado território com sua população,
mas também e, sobretudo, administrar e regular a própria criação do mundo. Não porque é
um poder de geração da vida, mas ao contrário, de apreensão e sujeição desta. Tendo como
pano de fundo as análises de Foucault sobre normalização, biopoder e biopolítica3, a
construção do terreno material do comando imperial se dá não como uma consequência dos
diversos tratados e acordos inter e supranacionais, mas a partir das relações originárias e
produtivas entres os seres humanos.
Surgido como uma degeneração dessa indústria de comunicação e produção
ontológica da vida – que em Hardt e Negri ganha o nome de biopolítica –, o império passa a
integrar o simbólico e o imaginário dentro dessa trama para colocá-los a seu serviço, como
integrantes próprios de seu funcionamento, tornando-se biopoder. Produtor de sua própria
imagem de autoridade, o Império é “uma forma de legitimação que não repousa em nada
fora de si mesma, sendo repetidamente proposta pelo desenvolvimento de sua própria
linguagem de auto-validação (...) é autovalidante, autopoiética – ou seja, sistêmica” (HARDT;
NEGRI, 2001, p. 52).
Ponto fulcral da nova ordem global contemporânea, a lógica e a estrutura de
comando imperial se estabelece em conjunto com o mercado global e seus circuitos de
produção: “O Império é a substância política, que de fato, regula essas permutas globais, o
poder supremo que governa o mundo” (HARDT; NEGRI, 2001, p.11). Mas não governa só e
disputa essa supremacia de governo com uma força irmã isomorficamente contrária: a
multidão. Originária na constituição da vida, a multidão não nasce de uma apropriação da
produção vital, mas da liberação de sua energia criativa. Sempre em movimento, ela busca
de forma incessante alcançar reconfigurações globais por meio da produção de uma
constelação de eventos e singularidades.
Alternativa viva dentro da nova ordem global que se quer apenas imperial e não
multitudinária, a multidão pode ser definida como um “monstro revolucionário de
singularidades não representáveis” (NEGRI, 2002, p. 17). Ela é múltipla, composta de
inúmeras diferenças internas que nunca poderão ser reduzidas a uma unidade ou
identidade única e, portanto, recusa qualquer forma de hipóstase numa figura unitária (o
Uno, o soberano, o Sujeito, o povo, a Nação etc). Assim, multidão designa um conjunto social
ativo, que internamente diferente e múltipla em sua constituição age, não com base na
identidade ou na unidade, mas naquilo que tem em comum.
No dizer dos autores, a configuração hodierna tanto do império como da multidão
se estabeleceu no contexto do entrecruzamento de diversas transições: da modernidade
para a pós-modernidade, do fordismo para o pós-fordismo, da sociedade disciplinar para a
do controle, do capitalismo financeiro para o cognitivo, do trabalho material para o
imaterial, etc. Isso marca tais conceitos enquanto condições de pensabilidade da disputa
que envolve todo o tempo do presente. Ou seja, que envolve o único tempo no qual é possível
operar transformações sociais e políticas autênticas: o tempo-de-agora (jetztzeit)4.
Império e multidão são, portanto, como as duas faces do Deus Janus: uma delas – a
do império – volta-se para o futuro num eterno louvor aos vencedores da história e na
tentativa de manter na ordem do dia seus feitos bárbaros sob o signo do progresso, ao passo
que a outra – a da multidão – volta-se para o passado no qual tenta recolher e conectar-se à
força resistente de todos aqueles que ficaram à margem na estrada do progresso e da
civilização e, assim, construir uma história de inserção das múltiplas singularidades na
Em particular, foi Foucault que nos mostrou como, através de uma série de intervenções colocadas
em práticas por “biopoderes”, isto é, por formas de gestão política da vida, o poder pôde chegar ao
controle e disciplina dos corpos e à regulação da população. Mostrou-nos que a prática de tais
biopoderes foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, que “só pôde ser garantido à
custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de reprodução e por meio de um ajustamento
dos fenômenos de população aos processos econômicos” (FOUCAULT, 1989, p.153).
4 Sobre o tema ver a obra de Walter Benjamin, em especial as teses Sobre o Conceito de História.
3
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produção criativa de uma vida inalcançável pelo apelo de sujeição do império. Contudo, a
força de manutenção de cada uma dessas esferas reside em sua capacidade de deslocamento
estratégico. A face imperial, voltando-se para o passado e construindo sobre ele uma
discursividade de linearidade contemplativa, garante sua narrativa unificante rumo ao
festejado progresso. Esse mesmo movimento garante à face multitudinária projetar seu
olhar ao futuro com vistas a governar a revolução5.
Estar no presente, parece-nos, é reconhecer que ambas são faces da mesma deidade.
O que na esfera profana indica que ambas atuam sobre a produção social do comum, uma
para trazê-lo à tona enquanto um dado ontológico do comum e outra para capturá-lo na
sanha privatista e proprietária. Estar no presente, produzir uma ruptura no tempo
homogêneo e vazio do Império, revelando seus aspectos qualitativos e heterogêneos, requer
compreender que a multidão – a força de resistência e criação insubordinada – é interna ao
próprio Império e o faz avançar em sua constituição. Dito de outra forma, a multidão é a
força positiva que impele o Império a uma unificação abstrata e vazia, sempre reativa diante
das resistências multitudinárias e apropriante diante de sua produção excessiva. O que nos
coloca uma tarefa perigosa: reconhecer de forma tática e estratégica que tais forças em nada
se distinguem em sua composição formal. Numa análise mais profunda, é o corpo do
indivíduo que ora atua em sentido imperial, ora em sentido multitudinário, compondo-se
entre ambas as esferas.
Desde modo, para manter-se atento ao tempo-de-agora é necessário reconhecer que
o objetivo pelo qual se luta é a mente e o coração dos sujeitos (no Império) e das
singularidades (na multidão). Partimos dessa premissa básica para analisar o que se afigura,
a nosso ver, como o locus dessa disputa, qual seja, a produção capitalista e o biopoder de
que toma mão.
A produção capitalista imperial, para se manter, assenta suas bases sob o paradigma
do trabalho alienado, no qual a primeira máquina dominada é o corpo humano. Tratados
como organismos que precisam gerar o máximo de lucro produtivo para o sistema, nossos
corpos se vêem presos numa situação paradoxal em que o que garante a retroalimentação
da produção capitalista e subtrai-lhe a vida útil é, ao mesmo tempo, o que lhe garante
existência e dignidade. Ou seja, no sistema de produção do império, o que reduz a vida a um
objeto de maximização da produção é também o que lhe confere a dignidade sem a qual ela
perde todo o valor.
O que colocou a vida nessa engrenagem mortífera foi, sem dúvida, o trabalho. Depois
de o introjetarmos como valor supremo e garantidor de direitos e dignidades, foi fácil ao
sistema capitalista, a face monetária do Império, atuar sob nossos corpos numa lógica de
disciplina, normalização e controle. Nessa esteira, analisaremos na próxima sessão, além do
biopoder, as alterações pelas quais o trabalho passou nesse período de constituição do
império e a emergência da multidão enquanto um corpo político resistente. Se é, sobretudo,
por meio do trabalho e da produção daí resultante que se exerce o domínio imperial, não
seria também aí o ponto de partida da resistência multitudinária? A resistência
multitudinária deve constituir-se num enfrentamento ao trabalho?

TRABALHO IMATERIAL E PRODUÇÃO BIOPOLÍTICA
A questão do trabalho e seu (des)valor tem longa tradição na nossa cultura
eurocentrada. Surgido como uma punição divina6, alçou logo o status de predileção deste
Aqui, governar a revolução significa reconhecer que ela não se fará de modo espontâneo, nem
tampouco por meio de um controle revolucionário que tomaria de assalto o Estado e suas estruturas
numa espécie de “ditadura do proletariado”, mas sim na produção e garantia permanente de novas
estruturas de governanças que sejam democráticas no sentido de um autogoverno ativo e autônomo
da multidão, sem perder-se na falácia da representatividade. Ver Gobernar La revolución in
Commonwealth de Hardt e Negri.
6 Após Adão e Eva terem comido o fruto da árvore da vida, Deus os condenou a viver do suor de
seus rostos. Ver Gênesis, cap. 3, versículo 19
5
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mesmo Deus. O correlato dessa “bipolaridade” divinal no plano da imanência manteve uma
fidelidade muito curiosa, já que em seus correlatos mundanos o trabalho foi visto ora como
o elemento de privação política7 e que maculava, portanto, a quem a ele se submetia; ora
como o grande baluarte da dignidade, numa espécie de usurpação dos poderes do Rei Midas,
tornando ouro tudo que toca, ou melhor, dignificando todos os que se submetem a ele.
Contudo, parece-nos que a longa tradição de interpretação do trabalho fez caso em
esconder o caráter criativo e inapropriável que ele pode ser portador. Uma leitura que
inverte o lugar comum atribuído ao trabalho se faz necessária, sobretudo no cenário atual
no qual esse já não se estabelece no interior da fábrica ou de qualquer outra instituição que
lhe faça às vezes, mas se espraia por toda a vida do indivíduo, rompendo todos os limites do
seu tempo de vida. Urge construir uma nova teoria do valor e da subjetividade que opere
por meio da produção de conhecimento, comunicação e linguagem.
Um salto importante para pensar tais relações foi iniciado e possibilitado pela teoria
feminista, especialmente as de viés marxista e socialista, que colocaram na ordem da análise
o trabalho da mulher e a produção afetiva e biopolítica deste8.
Antes, porém, de alcançarmos tais reflexões, cabe minuciar a maneira pela qual ele
se converteu em instrumento de sujeição e docilização dos corpos, como tão bem nos
demonstrou Michael Foucault. Em seu História da Sexualidade I, o pensador francês nos
mostra como a hipótese da repressão moderna do sexo que não visa à reprodução se deu
em consonância com o desenvolvimento do capitalismo, esclarecendo que, se o sexo era
reprimido com tanto vigor era justamente por ser incompatível com o trabalho, vez que no
sexo as energias que deveriam ser usadas para o labor eram dissipadas de forma negligente
(FOUCAULT, 1988, p.12).
O sujeito que trabalha sob o capitalismo não é o mesmo que atuava nas manufaturas
ou no ambiente doméstico do mestre medieval. Ele foi atravessado por diversas tecnologias
de controle e normalização que melhor podem ser exemplificados pelas estruturas
denominadas por Foucault de sociedade disciplinar e sociedade de controle. Atentando-nos
ao fato de que foi, justamente, a passagem de uma a outra o que garantiu a base de
compreensão da emergência do Império, posto que foi nessa transição que “a relação cada
vez mais intensa de mútua implicação de todas as forças sociais que o capitalismo buscou
durante todo o seu desenvolvimento foi plenamente realizada” (HARDT; NEGRI, 2001, p.
44), afirmamos que a alienação do trabalho e o consequente sequestro do tempo nele
dispensado na sociedade disciplinar se deu por uma engrenagem específica: a vigilância9.
Procedendo por confinamento, a sociedade disciplinar atua com um sistema de
inclusão/exclusão em instituições fechadas na quais se individualiza os corpos dos sujeitos
a elas submetidas. Cada uma das instituições que servem como máquina disciplinar,
autônomas na produção de subjetividades estáveis, demarca sua atuação por rigorosas
fronteiras e estabelece uma nítida distinção entre o dentro e o fora. De modo que, “o
indivíduo não cessa de passar de um espaço fechado a outro, cada um com suas leis:
primeiro a família, depois a escola (“você não está mais na sua família”) depois a caserna
(“você não está mais na escola”), depois a fábrica, de vez em quando o hospital,
Aquele que trabalha não pode ter lugar nos assuntos da polis, segundo o pensamento grego
clássico.
8 Muitas vezes chamado de trabalho materno, familiar, e ou de assistência, a atividade da mulher no
ambiente reprodutivo da casa, além de implicar em tarefas repetitivas como cozinhar e limpar
também produz comunicação, afetos e cooperação, constituindo-se como um trabalho biopolítico
gerador de formas de vida. (HARDT; NEGRI, 2005, p.152)
9 “É a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como
instrumento de seu exercício. Não é um poder triunfante que, a partir de seu próprio excesso, podese fiar em seu superpoderio; é um poder modesto, desconfiado, que funciona ao modo de uma
economia calculada, mas permanente. Humildes modalidades, procedimentos menores, se os
compararmos aos rituais majestosos da soberania ou dos grandes aparelhos do Estado. E são eles
justamente que vão pouco a pouco invadir essas formas maiores, modificar-lhes os mecanismos e
impor-lhes seus processos” (FOUCAULT, 1987, p. 153).
7
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eventualmente a prisão, que é o meio de confinamento por excelência” (DELEUZE, 1990, p.
219). A disciplina e seus meios de confinamento tinham por projeto ideal “concentrar,
distribuir no espaço; ordenar no tempo; compor no espaço-tempo uma força produtiva cujo
efeito deve ser superior à soma das forças elementares” (DELEUZE, 1990, p. 219).
O surgimento da sociedade disciplinar é localizado por Foucault no Ancien Règime e
na idade clássica da civilização francesa, mas para os autores de Império é possível localizálo de uma maneira mais geral e dizer que toda a primeira fase de acumulação capitalista foi
presidida por esse paradigma de poder (HARDT; NEGRI, 2001, p. 42). De modo que tal
disciplinaridade é tanto uma forma de governo quanto uma forma de produção, na qual
todas as articulações produtivas e reprodutivas da vida estão subordinadas ao capital e ao
Estado. Daí o critério de governo ser também o critério da produção capitalista (HARDT;
NEGRI, 2001, p.264).
Em contraste, na sociedade do controle, que se desenvolve nos limites da
modernidade abrindo-se para a pós-modernidade, não há mais um dentro e um fora, um
externo e um interno; os comandos tornam-se imanentes ao campo social, distribuídos nos
corpos e corações dos cidadãos (HARDT; NEGRI, 2001, p.42)10. Nela o objetivo passa a ser,
portanto, um descolamento do indivíduo da produção do sentido da vida e do desejo de
criatividade, numa total alienação de si, cujo primeiro êxito já se esboça na produção do
trabalho alienado.
Foi analisando a passagem do modelo disciplinar para o modelo do controle que
Foucault apresentou-nos o conceito de biopolítica, originariamente ligado à polícia, ou seja,
àquela ciência de manutenção da ordem social, colocando-a na base do desenvolvimento da
ciência administrativa do Direito Público. Noutro momento, entretanto, ela é apresentada
pelo pensador francês, como “o momento da ultrapassagem do direito público e, portanto,
de toda função política que esteja dentro da tradicional dicotomia Estado-sociedade”
(FOUCAULT apud NEGRI, 2003, p.105). Trata-se agora de uma economia da vida em geral,
portanto.
De modo que “se, no começo, a biopolítica nasce como ciência de polícia, como uma
tecnologia ligada ao agir do Estado, sucessivamente ela vem representando-se como um
tecido geral que concerne à relação total entre Estado e sociedade” (NEGRI, 2003, p.105106). A partir desta distinção, uma série de estudiosos foucaultianos estabeleceram uma
distinção entre biopoder e biopolítica que é seguida por Hardt e Negri. Eis a distinção:
Denomina-se “biopoder” identificando, no caso, as grandes estruturas e
funções do poder; fala-se em contexto biopolítico ou de “biopolítica”
quando, pelo contrário, se alude a espaços nos quais se desenvolvem
relações, lutas e produções de poder. Fala-se em biopoder pensando nas
nascentes ou nas fontes do poder estatal e nas tecnologias específicas que
o Estado produz, por exemplo, do ponto de vista do controle das
populações; fala-se em biolítica ou em contexto biopolítico pensando no
complexo de resistências e nas ocasiões e nas medidas de choque entre
dispositivos sociais de poder [...]. Desse ponto de vista, a biopolítica é uma
extensão da luta de classe (NEGRI, 2003, p.107-108).
Esta cisão nos conceitos confere à biopolítica um caráter de resistência contra o
biopoder, essa base sólida na qual se apóia tanto o chamado estado de exceção quanto as
variadas tecnologias de polícia. A biopolítica, enquanto um complexo de insubordinações,
está alicerçada na potência multitudinária e corporificada no excesso libertário de que o

10 “A sociedade de controle pode, dessa forma, ser caracterizada por uma intensificação e uma

síntese
dos aparelhos de normalização de disciplinaridade que animam internamente nossas práticas diárias
e comuns, mas, em contraste com a disciplina, esse controle estende bem para fora os locais
estruturados de instituições sociais mediante redes flexíveis e flutuantes” (HARDT; NEGRI, 2001,
p.42-43)
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trabalho imaterial é portador, eis que sua produção de códigos, afetos e linguagem é
potencialmente infinita.
O trabalho imaterial11 é aquele que, ganhando hegemonia no cenário hodierno, gera
produtos imateriais tais como conhecimento, linguagens, informações, relações emocionais,
etc. Possuidor de duas formas fundamentais, ele pode ser dividido entre: 1) aquelas ações
que geram códigos, simbolos, textos, formas linguísticas e congêneres, chamado de
intelectual ou linguístico e 2) aquelas que geram afetos, cuidados, satisfação, paixão e afins,
chamado de afetivos (HARDT; NEGRI, 2005, p. 149).
Ele pode ser chamado de “biopolítico” porque cria não apenas bens materiais, mas
também relações, afetividades e vida social. Ademais, tal trabalho estrutura-se em uma
íntima relação com a cooperação, a comunicação e a colaboração, em suma, se fundamenta
no comum, que é a condição biopolítica da multidão.
O comum aparece em ambas as extremidades da produção imaterial,
como pressuposição e resultado. Nosso conhecimento comum é o
alicerce de toda nova produção de conhecimento; a comunidade
linguística é a base de toda inovação linguística; nossas relações afetivas
presentes baseiam toda a produção de afetos; e nosso banco comum de
imagens sociais possibilita a criação de novas imagens. Todas essas
produções enriquecem o comum e por sua vez servem com base para
outras. O comum, na verdade, manifesta-se não só no início e no fim da
produção, mas também no meio, já que os próprios processos de
produção são comuns, colaborativos e comunicativos. O trabalho e o
valor tornaram-se biopolíticos na medida em que viver e produzir tende
a ser coisas indistinguíveis. Na medida em que a vida tende a ser
completamente investida por atos de produção e reprodução, a própria
vida social torna-se uma máquina produtiva (HARDT; NEGRI, 2005,
p.196)
Ademais, o trabalho imaterial, em seu devir-comum, solapa a clássica divisão entre
tempo de trabalho e tempo de vida, ao mesmo tempo em que faz saber que nossas
capacidades criativas estão muito além da produção capitalista. Esse trabalho vivo, bem
sabemos, pode ser “encurralado pelo capital e reduzido à força de trabalho que é comprada
e vendida e que produz bens e capital” (HARDT; NEGRI, 2005, p. 195), mas transcende essa
possibilidade por ser sempre excessivo ao valor que o capital pode dele extrair. Noutras
palavras, o capital não pode, a despeito de ter o biopoder a seu favor, capturar sem resíduo
a vida.

CORPOS SEM ÓRGÃOS E CARNE MULTITUDINÁRIA
A natureza comum da atividade social criativa, presente no trabalho imaterial,
ganha maior destaque pelo fato de que hoje a produção depende cada vez mais de
competências e comunidades linguísticas. O que coloca em um outro patamar a questão do
sujeito revolucionário que, por tantos anos, esteve colada à imagem do proletariado. Ao
gerar, na esfera do comum, afetos e linguagens, o trabalho imaterial – que, ao se tornar
hegemônico, expande sua lógica às demais formas de trabalho social – dá lugar à ação da
multidão, vez que, como já dito, ela se constitui como sujeito social ativo, que age com base
naquilo que as singularidades têm em comum.
Embora saibamos que o conceito de multidão é muito diferente do de classe operária
utilizado nos séculos XIX e XX, afirmamos que ela, contudo, também pode ser considerada

Deixamos claro que “o trabalho envolvido em toda a produção imaterial continua sendo material
– mobiliza nossos corpos e nossos cérebros, como qualquer trabalho. O que é imaterial é seu
produto” (HARDT; NEGRI, 2005, p. 150)
11
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como “um conceito de classe12” e sua presença política enquanto “classe” será aqui analisada
em conjunto com seu potencial enquanto agente da democracia radical13, bem como sua
capacidade de atuar de forma não orgânica e contra o organismo, este entendido como o
Império unificado e unificante.
Encarada como um conceito político, as classes podem ser consideradas a partir do
alinhamento das lutas coletivas, já que “uma classe é e só pode ser uma coletividade que luta
em comum” (HARDT; NEGRI, 2005, p. 144) e que postula proposta de futuros possíveis,
além de lineamentos de lutas coletivas: “Nesse sentido, a função de uma teoria de classes é
identificar as condições existentes de uma potencial luta coletiva e expressá-la como
proposta política. A classe é na realidade um desdobramento constituinte, um projeto”
(HARDT; NEGRI, 2005, p.144). Assim, podemos compreender a multidão como uma
reelaboração do projeto político da luta de classes lançado por Marx, que se baseia não na
existência empírica atual da classe, mas em suas condições de possibilidade.
O conceito de multidão, portanto, destina-se num sentido a demonstrar
que uma teoria da classe econômica não precisa optar entre a unidade e
a pluralidade. Uma multidão é uma multiplicidade irredutível; as
diferenças sociais singulares que constitem a multidão devem sempre ser
expressas, não podendo ser aplainadas na uniformidade, na unidade, na
identidade ou na indiferença (HARDT; NEGRI, 2005, p.145).
Radicalmente diferente do conceito de classe operária utilizada nos séculos XIX e
XX, que se mantinha como uma estrutura restrita apenas ao trabalho industrial, excluindo
todas as demais classes trabalhadoras, a multidão como classe é formada por todos aqueles
que trabalham sob o julgo do capital. Repousa na tese de que não existe uma prioridade
política entre as formas de trabalho, visto que todas são socialmente produtivas e
compartilham o mesmo potencial de resistencia à dominação do capital.14Assim se amplia
o conceito de proletariado.
Desta forma, a multidão surge no cenário político atual como o agente, a classe
revolucionária capaz de fazer rupturas com a ordem imperial e produzir um mundo novo.
Essa potência se dá, sobretudo, em sua capacidade de dar ouvido e fazer falar todas as
singularidades que a compõem, o que faz surgir a possibilidade radical de uma democracia
global. Esse novo corpo global precisa, para alcançar o patamar político da democracia, da
horizontalidade nas relações e da produção coletiva e inapropriável do comum, vencer a
tentação pelo uno que desde muito tem sido o arrimo da teoria política e afirmar-se
enquanto uma multiplicidade irredutível, não apenas ontologicamente, mas politicamente.
O fetiche pelo uno, pelo poder localizável e soberano, tem longa tradição no
pensamento ocidental. Em sua maioria, os primeiros tratados europeus modernos de
filosofia política já iniciavam com uma seção intitulada De corpore, na qual era analisado
tanto o corpo humano quanto o corpo político, decorrente de uma analogia direta (HARDT;
NEGRI, 2005, p. 209). O Estado passa a regular-se enquanto uma ordem social que é a
encarnação do corpo político:
12 “As teorias sobre as classes econômicas tradicionalmente são obrigadas a escolher entre a

unidade
e a pluralidade. O pólo da unidade costuma ser associado a Marx e a sua tese de que na sociedade
capitalista tende a manifestar-se uma simplificação das categorias de classe, de tal maneira que todas
as formas de trabalho tendem a fundir-se num sujeito único, o proletariado, que enfrenta o capital. O
pólo da pluralidade é mais claramente ilustrado pelos argumentos liberais que insistem na
multiplicidade inelutável das classes sociais. Na realidade, ambas as perspectivas são verdadeiras”
(HARTD; NEGRI, 2005, p.143). Posto que há de fato, tanto uma distinção entre capital e trabalho
quanto uma multiplicidade de classes assentadas em diferenças diversas de raça, gênero, etnia,
sexualidade, etc.
13 “A multidão é o único sujeito social capaz de realizar a democracia, ou seja, o governo de todos por
todos” (HARDT; NEGRI, 2005, p.141).
14 Embora haja sempre a hegemonia de um tipo frente aos outros. Desde as últimas décadas do século
XX essa hegemonia vem sendo exercida pelo trabalho imaterial.
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A analogia com o corpo humano reforça o caráter natural dessa ordem –
temos uma cabeça para tomar decisões, braços para empreender nossas
batalhas e vários outros tipos de órgãos, cada um dos quais cumpre sua
função natural própria. E nas primeiras análises modernas, toda essa
ordem é geralmente confirmada e garantida pela autoridade de Deus
(HARDT; NEGRI, 2005, p. 209).
No pensamento político europeu, desenvolveram-se duas correntes que partem
dessa tradição, uma delas, nacional e absolutista, afirma haver um soberano que determina
e garante a ordem do corpo político e está acima da sociedade, nela há “uma produção
política da subjetividade na qual toda a população assume a forma de uma identidade (...) e
é absolutista no sentido reacionário, ou seja, as diferentes classes ou funções sociais são
unidas de maneira absoluta sob o comando do soberano” (HARDT; NEGRI, 2005, p. 209).
A outra projeta o corpo político na ideia de república, em que, diferente da primeira,
“a soberania é um elemento interno do corpo político, assentada em algum estado natural
que é anterior tanto ao contrato social quanto à transferência de direitos e poderes ao
soberano” (HARDT; NEGRI, 2005, p. 209-210). Nela o corpo político também é uma
categoria absoluta e a subjetividade que aí se produz toma a forma do constitucionalismo
hierárquico no qual “cada segmento da sociedade tem seu próprio lugar e sua própria
função orgânicos no corpo político” (HARDT; NEGRI, 2005, p.210).
Ambas as leituras do corpo político, submetidas ao poder soberano e apoiadas na
crença de um ordenamento total das subjetividades no seio do Estado-nação, operam por
meio do biopoder e não são capazes de focalizar o novo corpo político global que é o Império
(HARDT; NEGRI, 2005, p. 211). Não se trata, pois, de um superdimensionamento do corpo
nacional, mas sim de uma nova fisiologia que é preciso enfrentar com uma recusa autêntica
da unidade orgânica do corpo.
É justamente contra essas duas alternativas centradas na ideia de um corpo político
que a multidão surge como nova possibilidade de organização social, que põe a baixo o
dogma de que o governo do múltiplo constitui um caos anárquico. Nessa direção, pode-se
observar que na nossa sociedade o que estamos vivenciando com a possibilidade
multitudinária é uma espécie de pulsão da carne social, uma carne que é mais que um corpo
limitado em sua estrutura orgânica. Um corpo que, desgarrado do organismo, sente,
reconhece e experimenta-se como ontologicamente múltiplo, como uma carne que é
comum, substância viva e democrática.
A ideia inicial de como poderia ser a anatomia de um corpo assim pode ser extraída
das reflexões de Spinoza, vez que ele afirma que “o corpo humano é composto de muitos
indivíduos de naturezas diferentes, cada um dos quais é altamente heterogêneo” (SPINOZA
apud HARDT; NEGRI, 2005, p.248). E mesmo sendo essa “multidão de multidões” é capaz
de, como um corpo único, agir em comum.15
Aqui o pensamento acerca da multiplicidade multitudinária ganha maior
potencialidade se alinhado ao desejo de por fim aos órgãos tão bem delineado por Antonin
Artaud e posteriormente trabalhado por Gilles Deleuze e Félix Guattari. Em Para dar um fim
no juízo de Deus, Artaud assim declara:
Podem me amarrar se quiserem, mas não há nada mais inútil que um órgão./
Quando tiverem produzido para ele um corpo sem órgãos,/ então o terão
libertado dos seus automatismos /e devolvido sua verdadeira liberdade./ Então
Pois o corpo humano decide sempre como uma multidão de células. Segundo os neurobiologistas
que questionam o modelo cartesiano de mente autônoma e desatrelada do corpo, o cérebro não
funciona “segundo um modelo centrado de inteligência dotada de um agente unitário. O pensamento
pode ser mais bem entendido, ensinam-nos os cientistas, como um acontecimento químico ou a
coordenação de bilhões de neurônios num padrão coerente. Não existe ninguém que tome uma
decisão no cérebro, e sim um enxame, uma multidão que age coordenadamente. Do ponto de vista
dos neurobiologistas, o uno nunca decide” (HARDT; NEGRI, 2005, p.422).
15
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poderemos re-ensiná-lo a dançar às avessas/ como no delírio dos bailes
populares/e esse avesso será seu verdadeiro lugar.

O Corpo sem Órgãos (CsO) é um corpo pleno povoado de multiplicidades que se
opõe não exatamente contra o órgão, mas sim contra uma organização que os compõe
enquanto organismo. Fazer do complexo de órgãos uma montagem orgânica é subtrair-lhe
toda sua potência e limitá-lo a ser útil para realizar determinados fins pré-determinados.
Ele se opõe ao organismo porque “o organismo não é corpo, o CsO, mas um estrato
sobre o CsO, quer dizer, um fenômeno de acumulação, de coagulação, de sedimentação que
lhe impõe formas, funções, ligações, organizações dominantes e hierarquizadas,
transcendências organizadas para extrair trabalho útil” (DELEUZE; GUATTARI, 1996). O
organismo é aquilo que aliena e sequestra o corpo de si, aquilo que encarando o corpo como
o meio para algo fora de si, o reduz, enfraquece e despotencializa. É, portanto, a própria
morte do corpo.
Segundo Deleuze e Guattari, não se pode chegar ao CsO. Pode-se apenas vivê-lo. Ele
é a própria pulsão de vida contra a morte que o organismo declara, pois “o corpo sem órgãos
não é um corpo morto, mas um corpo vivo, e tão vivo e tão fervilhante que ele expulsou o
organismo e sua organização” (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p.56). A prisão dos órgãos no
organismo é como o adágio segundo o qual só o Uno pode governar. Tal equivale comunicarnos afetos tristes que diminuem nossa potência de agir16.
O corpo sem órgão é a própria carne viva. Sem apego nostálgico a qualquer corpo
social unitário, devemos investir na experimentação de corpos sem órgãos, na produção da
carne viva multitudinária, para descobrir lhe as capacidades e potências sem reduzi-la a um
uno orgânico. E ter em vista que essa “carne não é matéria, não é mente, não é substância.
Para designá-la, podemos precisar da velha expressão ‘elemento’, no sentido em que era
usada para se referir à água, ao ar, a terra e ao fogo” (MERLEAU-PONTY apud HART; NEGRI,
2005, p.251).
Essa força elementar monstruosa17 latente na carne da multidão é o que garante a
sua produção além de qualquer medida econômico-política tradicional e gera uma expansão
constante no sentido de plenitude de vida que não pode ser confinada nos hierárquicos
órgãos do corpo político.
Precisamos encontrar os meios de realizar esse monstruoso poder da
carne da multidão de formar uma nova sociedade (...) precisamos
escrever uma espécie de anti-De corpore que vá contra todos os tratados
modernos do corpo político, apreendendo essa nova relação entre o que
é comum e o que é singular na carne da multidão (HARD; NEGRI, 2005,
p.253).
Spinoza vê claramente a natureza monstruosa da multidão ao conceber a vida “como
uma tapeçaria na qual as paixões singulares tecem uma capacidade incomum de
transformação, do desejo ao amor e da carne ao corpo divino” (SPINOZA apud HARD; NEGRI,
2005, p. 253). Ele nos mostra “como podemos hoje, na pós-modernidade, reconhecer essas
metamorfoses monstruosas da carne não só como um perigo, mas também como uma
16 “Os poderes estabelecidos têm necessidade de nossas tristezas para fazer de nós escravos. O tirano,

o padre, os pastores, os gurus, os tomadores de almas, têm necessidade de nos persuadir que a vida
é dura e pesada. Os poderes têm menos necessidade de nos reprimir do que de nos angustiar, ou,
como diz Virilio, de administrar e organizar nossos pequenos terrores íntimos. ” (DELEUZE; PARNET,
1998, p. 50-51).
17 A força da multidão é monstruosa por apoiar-se não na fixidez identitária, mas em plenas potências
de criatividade e invenção. Essa monstruosidade de sua carne não é um retorno ao estado natural,
mas a afirmação de uma política de singularidades em que “pretende não apenas emancipar, mas
liberar os sujeitos de suas identidades, conectando-os não com a propriedade ou um ser, mas com o
comum, o agir mutante e o devir” (MATOS, 2014, p.240).
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possibilidade, a possibilidade de criar uma sociedade alternativa” (HARD; NEGRI, 2005,
p.253). Assim, temos que o CsO, o poder da carne, é o poder de nos transformarmos através
da ação histórica e de criar um novo mundo.
A força da multidão é monstruosa por apoiar-se não na fixidez identitária, mas em
plenas potências de criatividade e invenção. Essa monstruosidade de sua carne não é um
retorno ao estado natural, mas a afirmação de uma política de singularidades que “pretende
não apenas emancipar, mas liberar os sujeitos de suas identidades, conectando-os não com
a propriedade ou um ser, mas com o comum, o agir mutante e o devir” (MATOS, 2014,
p.240).
É justamente essa potência mutante e monstruosa que, posicionada contra o
organismo imperial, pode atuar como um CsO e fazer emergir o caráter libertário e criativo
do trabalho imaterial colocando-o a servido da produção do comum. Ressaltamos que no
Império, o trabalho imaterial continua dominado e submetido ao capital, a liberação de seu
devir-comum precisa ser construída e afirmada pela carne multitudinária. Sendo
necessário, portanto, reconhecer que esse trabalho aprisionado pelo capital constitui uma
obrigatoriedade produtiva imposta por meios políticos ou econômicos, não sendo, assim,
um fim em si mesmo, mas apenas o instrumento de objetivos alheios a si (BLACK, 2013,
p.11)
Essa retomada do caráter libertário do trabalho é a tarefa da monstruosa multidão
que, feita carne, elimina em seu próprio seio as identificações por identidade fixas e se
constitui por subjetividades mutantes. Assim, o enfrentamento do Império pela multidão
deve se dar por meio de uma produção que, assentada no conceito de CsO, torne-se
inapropriável enquanto meio para fins fora de si. Ser sem órgãos, nesse sentido, é escapar à
uniformização normativa do biopoder imperial vencendo o império dentro dele mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Indicamos a possibilidade de uma carne multitudinária, construída como um corpo
sem órgãos, como um caminho de resistência efetiva capaz de enfrentar os dispositivos do
biopoder imperial. Numa clara demonstração de que por mais multidimensional que seja, a
dominação nunca pode ser completa e sempre enfrentará resistência. E que todo poder
soberano tem sempre dois lados e sempre dependerá do consentimento ou da submissão
dos dominados. Assim, o poder da soberania é sempre limitado, e este limite sempre pode
ser transformado em resistência, um ponto de vulnerabilidade, uma ameaça, um monstro.
Devemos reconhecer que a multidão, assim como a democracia não-representativa,
não é uma exigência absurda ou inatingível. E assumir, assim como quer Spinoza, que a
democracia é na verdade a base de toda a sociedade, que já age assim na maioria de suas
interações políticas, econômicas, afetivas, linguísticas e produtivas. De modo que toda
forma de normalização e sujeição, ainda que utilize o eufemismo do trabalho dignificador, é
uma forma de subtrair a democracia em nós e despotenicalizar a ação criativa e
revolucionária da produção do comum feita em comum e para o comum.
Resistir às investidas de biopoder do Império, que são no fundo mera aposta e
expectativa de apreensão da produção originária da multidão, requer uma postura de
negação ao organismo de unificação homogênea que ele impõe. Requer fazer de nossos
corpos a morada da resistência, requer torná-lo uma carne monstruosa e inapropriável
portadora não mais de uma identidade fixa e localizável, mas mutante e compromissada
apenas com o devir-comum.
No âmago do novo ser político-social, essa constelação de singularidades mutantes,
faz da multidão um corpo múltiplo e pleno de vida, mas sem órgãos, sem hieraquias, sem a
transcendência unitária do Estado. Portanto, irredutível às lógicas de subjetivação,
normalização e controle do Império.
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Elsa Cristine Bevian1
Selvino Assmann2
RESUMO: O presente estudo se propõe a analisar o conceito de doença degenerativa
previsto no § 1º, alínea a, do art. 20 da Lei 8213/91, como excludente da consideração como
doença do trabalho, afastando o nexo causal entre a patologia e o trabalho. A questão da
identificação da patologia como degeneração, nos laudos de imagem e a diferença de
interpretação de imagens entre uma clínica e outra. Ainda, aborda o tema das perícias
judiciais, realizadas por médicos peritos não especialistas em DORT/LER, ignorando a
realidade do corpo e apoiando-se apenas nos referidos exames de imagem, no lugar dos
exames clínicos. Sobre o tema, suscitamos questões sobre como pode o médico radiologista,
que realiza o exame de imagem, afirmar que o problema do paciente é degenerativo ao invés
de afirmar que trata-se de desgaste das células humanas, decorrentes do contexto em que a
enfermidade se desencadeou? Mesmo convivendo com esta problemática, as doenças
ocupacionais - assim entendidas como aquelas adquiridas ou desencadeadas em função de
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, têm
se destacado nas estatísticas, com aumento dos percentuais per capita, em tempos de
extrema competitividade global. O tema é desenvolvido sob o enfoque da biopolítica.
PALAVRAS-CHAVE: Acidente de Trabalho. Degeneração. Biopolítica.
ABSTRACT: This study aims to analyze the concept of degenerative disease provided in §
1, point a, of art. 20 of Law 8213/91, as excluding from consideration as occupational
diseases, removing the causal link between the disease and work. The issue of identification
of the condition as degeneration, in the reports of image and the diference of interpretation
of images between a clinic and another. It also addresses the issue of judicial investigations,
carried out by medical experts not specialists in RSI/RSI, ignoring the reality of the body
and relying only on these imaging tests, in place of the clinical examination. On the subject,
we raised questions about how can the radiologist who performs the imaging, stating that
the patient's problem is degenerative rather than say that it is the natural wear of human
cells, arising from the context in which the disease was triggered? Even living with this
problem, the occupational diseases - as well understood as those acquired or triggered due
to special conditions under which the work is done and it relates directly, it has been
highlighted in the statistics, with increased per capita percentage in time, extreme global
competitiveness. The theme is developed with a focus on biopolitics.
KEYWORDS: Work Accident. Degeneration. Biopolitics.

O CONCEITO DE ACIDENTE DE TRABALHO: AS DOENÇAS OCUPACIONAIS
Entende-se por acidente de trabalho, o evento infortunístico que provoca lesão
corporal ou perturbação funcional, no exercício ou por motivo do trabalho. Resulta de causa
externa, súbita, imprevista ou fortuita, determinando a incapacidade do empregado para o
trabalho, total ou parcial, permanente ou temporária, ou a sua morte. 3 O acidente do
1 Acadêmica do Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC. Docente do Departamento

de Direito da Universidade Regional de Blumenau/SC (FURB) e leciona as disciplinas de Ética Geral
e Profissional, Direito do Trabalho e Direito Coletivo do Trabalho. Realiza trabalhos de pesquisa e
extensão envolvendo o tema Saúde do Trabalhador.
2 Docente do Departamento de Filosofia da UFSC e Coordenador do Programa de Pós-Graduação
Interdisciplinar em Ciências Humanas/UFSC.
3 A Lei 8213/91, em seu art. 19, amplia o conceito da Lei 6367/76, quando traz a expressão “Acidente
do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do
trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei.” O referido inciso VII trata dos
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trabalho, assim compreendido, provoca incapacidade por ser decorrente de fato lesivo à
saúde física ou mental. O nexo causal entre este – o fato lesivo e o trabalho integram o seu
conceito.
A lesão é caracterizada por dano físico-anatômico ou mesmo psíquico. A
perturbação funcional implica dano fisiológico ou psíquico nem sempre aparente,
relacionada com órgãos ou funções específicas. Já a doença caracteriza-se pelo estado
mórbido de perturbação da saúde física ou mental, com sintomas específicos em cada caso.
Podemos classificar o acidente do trabalho em três modalidades: a) acidente do
trabalho típico; b) acidente do trabalho atípico (mesopatias); c) extensão do conceito de
acidente do trabalho equiparado a infortúnio.
A primeira modalidade é conhecida como acidente do trabalho típico, que decorre
de um fato súbito, violento e fortuito, com resultado imediato. Acidente-tipo é aquele cujo
núcleo do tipo4 ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelos segurados
especiais5, provocando lesão ou perturbação funcional na vítima, e determinando a morte,
perda ou redução de capacidade laborativa, em caráter permanente ou temporário.
A segunda modalidade de acidente do trabalho é aquela considerada como
acidente do trabalho atípico, decorrente de doença profissional ou doença do trabalho6.
Contém as características de progressividade e a mediatidade do resultado. Esta espécie de
acidente ocorre quando o meio ambiente em que o trabalhador exerce suas funções,
colabora para o evento nocivo ou danoso à saúde do trabalhador. É provocada por uma ação
persistente e envolvente das condições agressivas do trabalho sobre o organismo,
reclamando um certo espaço de tempo para fazer eclodir o quadro de incapacidade
laborativa.
A doença profissional apresenta-se como um processo mais ou menos rápido, que
tende a se agravar, dependendo das circunstâncias. As doenças profissionais ou tecnopatias
têm no trabalho a sua causa única, eficiente, por sua própria natureza, como por exemplo, a
insalubridade. São doenças típicas de algumas atividades laborativas. Como exemplo, citamse os trabalhadores têxteis que adquirem pneumoconioses, causadas por poeiras ou
substâncias muito finas7, comportando-se como um corpo estranho, provocam fibrose
(cicatrizes) que podem comprometer todo o parênquima pulmonar, reduzindo a capacidade
de se expandir dos pulmões e as trocas gasosas.
Outra doença ocupacional (ou profissional) muito comum entre trabalhadores, é a
perda auditiva provocada por ruído industrial, que é um tipo de surdez irreversível e
progressiva que afeta o ouvido interno das pessoas expostas a ruídos em níveis elevados
por longos períodos.8 O trabalhador em contato direto com a sílica, invariavelmente
segurados especiais: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos
cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 anos ou a ele equiparados, desde que trabalhem,
comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.
4 Descrito no art. 2º da Lei 6367/76, assim como no art. 19 da Lei n. 8213/91.
5 Segurados especiais referidos no art. 11, inciso VII da Lei 8213/91, arrolados na nota de rodapé
anterior.
6 Assim entendida a inerente ou peculiar a determinado ramo de atividade e constante de relação
organizada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, conforme Lei 6367/76, art. 2º,
parágrafo 1º, inciso I.
7 Substâncias menores que 5 Micra e que acabam não sendo filtradas pelas vias aéreas superiores,
atingem os alvéolos pulmonares, atravessam os mesmos e penetram no tecido pulmonar.
8 Em geral, a perda auditiva provocada pelo ruído industrial, atinge de forma semelhante os dois
ouvidos e tem como característica principal a perda inicial ser nas freqüências próximas de 4KHz,
estando inicialmente normal a audição nas demais freqüências. Difere do trauma acústico que ocorre
após a exposição a um barulho muito forte (explosão, por exemplo) e pode acarretar a perda
repentina da audição, podendo atingir um só ouvido e provocar dor, tontura, zumbido e até
sangramento. (Apostila sobre Doenças Ocupacionais elaborada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC).
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apresentará silicose. A leucopenia é outro caso. Nos dias atuais, a tenossinovite é o tipo mais
evidente de doença profissional, também conhecida como doença dos digitadores, pianistas,
montadores. Estas têm nexo presumido em lei.
As mesopatias ou doenças do meio profissional, se não decorrência direta da
atividade laborativa, são adquiridas em razão das condições em que o trabalho é realizado
(pneumopatias, tuberculose, bronquites, sinusite e outras). As condições excepcionais ou
especiais do trabalho determinam a quebra da resistência orgânica com sua conseqüente
eclosão ou a exacerbação do quadro mórbido, e até mesmo o seu agravamento. Estas não
têm o nexo etiológico presumido com o trabalho, segundo a lei, sendo aquele determinável
conforme prova pericial, testemunhal e até mesmo indiciária, em muitos casos.
A terceira modalidade de acidente do trabalho, equiparada a infortúnio do
trabalho, traduz uma extensão do conceito de acidente do trabalho. São várias as hipóteses9
que se enquadram neste conceito extensivo de acidente do trabalho. É assim considerado o
acidente que, ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído
diretamente para a morte, ou perda ou redução da capacidade para o trabalho; 10 o acidente
sofrido pelo empregado no local e no horário do trabalho, em conseqüência de ato de
sabotagem ou de terrorismo praticado por terceiro, inclusive companheiro de trabalho;
ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o
trabalho; ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro, inclusive
companheiro de trabalho; ato de pessoa privada do uso da razão; desabamento, inundação
ou incêndio; outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior.
Outra hipótese, também considerada como extensão do conceito de acidente do
trabalho, é a doença proveniente de contaminação acidental, a exemplo de trabalhadores
em ambulatórios médicos, no exercício de sua atividade. Apenas para ilustrar, como no caso
de uma enfermeira que aplica uma injeção num paciente portador do vírus HIV, e por uma
infelicidade, acaba se machucando com a seringa, contraindo para si o vírus.
Como última hipótese, tem-se o acidente sofrido pelo empregado ainda que fora
do local e horário de trabalho, caracterizado na execução de ordem ou na realização de
serviço sob a autoridade da empresa; na prestação espontânea de qualquer serviço à
empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; em viagem a serviço da
empresa, seja qual for o meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do
empregado; ou no percurso da residência para o trabalho ou desta para aquela.”11
O acidente de trajeto, ou in itinere, caracteriza-se se o trabalhador vier a acidentarse quando a caminho ou na volta do trabalho, no itinerário habitual ou rotineiro da refeição
ou do período de descanso.
Ao dirigir-se para o trabalho, já se encontra à disposição do empregador, e o vir do
operário é exigência da própria atividade laborativa, ficando, por isso mesmo, coberto pela
tutela infortunística. Quer por razoável inteligência da lei, quer por emprego de boa
analogia, nem mesmo o trabalhador rural vítima de acidente de percurso ficará fora do
alcance da proteção acidentária. O desvio voluntário de conduta descaracteriza o acidente
in itinere. Se o trabalhador, por conta própria deixa a rotina de todos os dias, o caminho
costumeiro, já não se pode mais dizer que o acidente é de percurso, ou in itinere.
Ligeiro desvio no percurso, quando o trabalhador entra em um estabelecimento
comercial para aquisição de um bem, não rompe o nexo entre acidente e o retorno do
trabalho para casa. O desvio relevante, capaz de interromper tal liame, é aquele acentuado,
quando o trabalhador passou horas bebendo com amigos ou quando foge do percurso usual.
Segundo a lei 6367/76, em seu art. 2º, incisos II a V.
As concausas de agravamento do estado mórbido, provocadas por acidente ligado ao trabalho,
mesmo que não tenham sido a causa única, não sendo responsáveis diretamente pela incapacitação,
de qualquer modo pioram o estado físico do trabalhador. As concausas se identificam com as causas
para efeitos legais de amparo infortunístico.
11 A Lei 8213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social e dá outras
providências, em seu art. 21, elenca as mesmas hipóteses para a extensão do conceito de acidente do
trabalho;
9

10
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Não são consideradas doenças do trabalho12, a doença degenerativa, a inerente a
grupo etário, a que não produza incapacidade laborativa e a doença endêmica adquirida por
segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é
resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.13
Para além desta tentativa de apresentar brevemente a nomenclatura e as
características das doenças de trabalho presentes na legislação brasileira, devemos
ressaltar que há um significativo aumento dos percentuais per capita de doenças
ocupacionais, no sistema capitalista cada vez mais globalizado e competitivo, no interior do
qual a exigência de cumprimento de metas de produção e de lucro tendem a menosprezar
cada vez mais os limites corpóreos, a tornar a prática de assédio moral cada vez mais
presente. Neste contexto, percebemos que crescem as práticas médicas que, apoiadas nas
clínicas de imagem, descaracterizam as doenças como ocupacionais, excluindo o nexo
causal entre a doença e o trabalho, como passamos a descrever no item 3 deste artigo.

SOBRE A IMPORTÂNCIA DA LESÃO CORPORAL OU PERTURBAÇÃO FUNCIONAL SER
ENQUADRADA COMO ACIDENTE DE TRABALHO
O Brasil, pelas estatísticas, é considerado como um dos países com o maior número
de acidentes de trabalho; isto sem falar na subnotificação, ou seja, no número elevado de
acidentes de trabalho que não são notificados ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao
Instituto Nacional de Seguridade Social, em função da inércia, especialmente das empresas,
em emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT. Diante dos fatos, pode-se
perguntar: por que é importante enquadrar o infortúnio como acidente de trabalho? Pelo
fato de que o trabalhador terá benefícios adicionais, a título de amparo e reparação pelo
dano sofrido a serviço da empresa ou empregador.
O que diferencia o benefício enquadrado como auxílio doença previdenciário
(B31) e o auxilio doença decorrente de acidente do trabalho (B91), são os outros
benefícios14 que o trabalhador/segurado do INSS terá, conforme tabela a seguir:
Auxílio doença previdenciário –
(B 31)
Há carência de 12 meses de
contribuições para requerer o benefício.
Durante o período de afastamento,
o empregador não precisa depositar o
fundo de garantia.
Não garante estabilidade no
emprego.
A empresa não pode ser
responsabilizada no âmbito civil e criminal.

Não
acidente.

tem

direito

ao

auxílio-

Auxilio doença por acidente de
trabalho – (B 91)
Não há carência de contribuições para
requerer o benefício.
Durante o período de afastamento, o
empregador tem obrigação de depositar o fundo
de garantia.
Ao final do benefício, o trabalhador terá
direito a um ano de estabilidade.
A empresa pode ser responsabilizada no
âmbito civil e criminal, e ser condenada a pagar
indenização por danos materiais e morais,
inclusive, em determinados casos, ao pagamento
de uma pensão vitalícia.
O trabalhador, caso tenha ficado com
seqüela, tem direito ao benefício de auxílioacidente, pago pelo INSS, no valor de 50% do
benefício previdenciário, até a aposentadoria.

Além dos benefícios elencados no quadro acima, a empresa, conforme Decreto
6.042/07, que regulamenta a Lei 11.430/06, terá que pagar o Seguro de Acidente do
12

Conforme o art. 20, parágrafo 1o, da Lei de Benefícios da Previdência Social (8213/91).

13 As doenças endêmicas são aquelas que existem constantemente em determinadas regiões e atacam

número maior ou menor de indivíduos, dependendo das circunstâncias.
14 O valor dos benefícios do INSS, tanto o B31 como o B91, são calculados da mesma forma,
resultando no mesmo valor para o segurado.
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Trabalho – SAT para o INSS, de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção – FAP,
calculado de acordo com o número de acidentes de trabalho cadastrados. Os percentuais do
SAT variam de 0,5 a 6% sobre o faturamento da empresa, dependendo do grau de risco da
atividade (1% a 3%), multiplicado pelo FAP(0,5% a 2%). Exemplos:




Caso 1 - A empresa “A” faz parte de um ramo de atividade de alto risco, que contribui
com alíquota de 3%. Mas ela, isoladamente, apresenta os menores indicadores de
risco de acidentes. Graças ao seu bom desempenho em relação à segurança do
trabalho, tem um FAP hipotético de 0,65. Para saber a alíquota de contribuição dessa
empresa, ela deverá multiplicar a alíquota de 3% pelo seu fator de 0,65. O resultado,
de 1,95%, será a nova alíquota de contribuição dessa empresa.
Caso 2 - Empresa “B”, classificada no ramo de atividade de alto risco, mas com alta
incidência de morbidade, e que tenha um FAP hipotético de 1,94, terá sua alíquota
de contribuição equivalente a 5,82%, que é o resultado da alíquota do ramo (3%)
multiplicada pelo FAP da empresa (1,94).

Outra questão que merece ser destacada, é a fraude no reembolso aos cofres do
INSS. Em casos de caracterização de acidentes do trabalho, o INSS custeia o tempo de
afastamento do trabalhador e, posteriormente, deve cobrar o reembolso deste valor, da
empresa em que o trabalhador se acidentou, através de uma ação regressiva. Quando não
há estabelecimento de nexo causal, este procedimento não é possível, e o dinheiro público
acaba destinado ao pagamento de despesas promovidas pelo setor privado.
Tudo isto só é possível de existir devido à conivência de laudos e pareceres emitidos
pelos próprios médicos do trabalho das empresas, médicos do trabalho de empresas que
prestam serviços especializados de saúde e segurança a outras empresas, médicos peritos
do INSS, médicos peritos judiciais e, inclusive, os médicos que trabalham em clínicas de
imagem, pois ao interpretar as imagens e as lesões aparentes, muitas vezes as classificam
como patologias degenerativas, descaracterizando o nexo causal entre a doença e o
trabalho.

O CONCEITO DE DOENÇA DEGENERATIVA15
O termo degeneração tem sua origem na linguagem médica, derivada da patologia
clínica, tal como a conhecemos hoje, como área de conhecimento da saúde, ou também
conhecida como Anatomia Patológica. Significa uma alteração reversível no funcionamento
da célula, portanto, um estado temporário de alteração funcional e a sua evolução é a
necrose, irreversível. Estas alterações se devem fundamentalmente a dois processos:
hipóxia e lesão por radicais livres.
Remonta a Jean Martin Charcot, medico francês, no final do século XIV, a correlação
entre sinais e sintomas que um paciente apresentava e as alterações dos órgãos vista em
exames de necropsia. Isto só foi possível, pois toda vida profissional de Charcot foi realizada
no Hospital Salpetriere, que nesta época era um grande “depósito” de indivíduos, doentes
ou não, e ao longo dos anos era possível, portanto, a observação clínica e a história natural
do indivíduo, e com a morte do mesmo, as alterações macroscópicas e microscópicas em
nível celular.
Com esta mesma metodologia de observação e descrição da fenomenologia das
alterações no paciente, sinais e sintomas e a correlação patológica, e em diversos locais, foi
possível dotar a medicina de bases científicas mais sólidas. Logo, o termo degeneração é um
termo da patologia clínica, ou seja, constitui-se em alterações reversíveis do funcionamento
celular.

Este item 3 do artigo foi escrito com o apoio do Professor de Neurologia do Curso de Medicina e
atual Reitor da Universidade Regional de Blumenau - FURB, Dr. João Natel Pollônio Machado.
15
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As alterações degenerativas podem, portanto, temporalmente, serem reversíveis ou
definitivas. Para isto, diversos fatores são considerados, tais como mecanismo da injúria ou
lesão, tipo celular ou de tecido, grau da lesão. Tomando como exemplo um mecanismo de
oferta de oxigênio para um tecido, se prolongada a falta do oxigênio, pode determinar morte
celular, ou necrose; se temporária, portanto reversível, denominamos de isquemia e com
grande probabilidade de recuperação funcional.

O DIAGNÓSTICO
DEGENERATIVA.

RADIOLÓGICO,

ACHADOS

DE

DEGENERAÇÃO

VS.

DOENÇA

Os fundamentos da área médica da Radiologia, foi feita pela descoberta do Raio-X,
pelo médico alemão Wilhelm Rontgen, em 1895. No entanto, seu grande desenvolvimento
ocorreu ao longo do século XX, especialmente na segunda metade, onde métodos diversos
do RX como ultrasom, tomografia e ressonância magnética nuclear.
Temporalmente, os exames radiológicos são posteriores aos exames patológicos,
ou de exames de tecidos. Processos patológicos conhecidos, passaram a ser explicados e
descritos em exames radiológicos. No entanto, somente uma minoria de achados
radiológicos são patognomônicos, ou seja, que os achados radiológicos determinam uma
doença. Na maioria dos casos, o médico radiologista contribui na tentativa de explicar os
achados radiológicos encontrados em um dado exame. (GUNDERMAN, 2006, p.xi)
Como exemplo, se o radiologista descreve uma opacidade pulmonar, este achado
não é decisivo para o diagnóstico de pneumonia. Dados, como idade, presença de febre,
estado imunológico, se o início é agudo e crônico, associado ao achado radiológico é que
definirão o diagnóstico.
Não há uma fórmula simples, mágica, para produzir diagnóstico diferencial a partir
de achados radiológicos. O que é possível, é uma abordagem geral em categorias patológicas
maiores: congênita, inflamação, tumor, infecção, metabólico, iatrogênico (devido a
intervenções médicas), traumática ou vascular.
Não há dentro desta abordagem geral, o termo degeneração. Se um exame de
imagem descreve um determinado achado como degenerativo, ele é feito de forma
inadequada pelos seguintes motivos: como se trata de um achado de patologia e a nível
celular, os exames de imagem convencionais, rotineiros para o diagnóstico, não podem
chegar ao nível celular; também, o radiologista não está na posse dos dados do paciente
desde o início do problema e tão pouco, seu trabalho consiste em descrever as alterações
observadas, não avançando no nível de diagnóstico.
Importante a distinção entre uma alteração descrita em um exame de biopsia como
degenerativa, que não implica necessariamente em uma doença degenerativa. Inclusive tal
alteração pode ser completamente reversível. Já as doenças degenerativas têm
manifestações clínicas distintas, que são os reflexos da perda celular progressiva em regiões
específicas de um sistema ou órgão. Apesar da sua diversidade, são caracterizadas por um
curso crônico, progressivo. Por exemplo, a perda de neurônios no córtex cerebral produz
demência - como na doença de Alzheimer. (BENARROCH, 2008, p.145-146)

AS PRÁTICAS MÉDICAS COMO TÉCNICAS BIOPOLÍTICAS
No trabalho de extensão que realizamos com a Associação dos Portadores de
LER/DORT de Blumenau e Região - APLER, pela Universidade Regional de Blumenau FURB, percebemos que há um número elevado de trabalhadores com doenças ocupacionais,
especialmente trabalhadores da indústria têxtil, que caracteriza-se, ainda, como 64% da
atividade econômica do município. Em recente pesquisa que realizamos para formar um
Banco de Dados em Saúde do Trabalhador, no tocante às patologias(doenças) por tipo de
nexo identificado, os problemas mais frequentes em trabalhadores diagnosticados são
ocorrências que, em ordem decrescente, referem-se a patologias da coluna lombar,
patologias do ombro, patologias dos membros superiores (exceto ombro), ocorrências de
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distúrbios psiquiátricos (doenças mentais), ocorrências de patologias em coluna cervical,
patologias em coluna dorsal, varizes em MMII e ocorrências de dores articulares.
Na realização de trabalho jurídico na defesa dos direitos destes trabalhadores,
percebemos algumas práticas médicas e de clínicas de imagem, que resultam na
descaracterização das doenças como ocupacionais, excluindo o nexo causal entre a doença
e o trabalho. Uma prática que percebemos ser comum nos laudos de imagem, é a
identificação das lesões nos tecidos (muscular, ósseo e neurológico) como degeneração, e
especialmente, a diferença de interpretação das imagens entre uma clínica e outra.
Sobre o tema, suscitamos questões sobre como pode o médico radiologista, que
realiza o exame de imagem, afirmar que o problema do paciente é degenerativo ao invés de
afirmar, in tese, que trata-se de desgaste das células humanas, decorrentes do contexto em
que a enfermidade se desencadeou? Além do que, como já vimos no item 3, não é de sua
competência fazer tal afirmação. Mesmo convivendo com esta problemática, as doenças
ocupacionais - assim entendidas como aquelas adquiridas ou desencadeadas em função de
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, têm
se destacado nas estatísticas. Se os percentuais per capita das doenças ocupacionais estão
aumentando, importa verificar em qual contexto elas se desenvolvem e não simplesmente
ignorar este fato.
Outra prática médica que temos verificado nas perícias judiciais, realizadas por
médicos peritos não especialistas em DORT/LER, é a prática de ignorar a realidade do corpo,
apoiando-se apenas nos referidos exames de imagem, quando, no caso da LER/DORT, os
exames clínicos têm muito a revelar. A exemplo, o caso de uma cliente (M.O.S.), que realizou
exames de imagem e que não revelaram seu problema. Ao consultar um médico
reumatologista, especialista em LER/DORT, o mesmo, em seu laudo escreveu: “A Sra. M.O.S.
tem como diagnóstico atual, dor mio fascial cervico dorsal (CID 10 = M 79.1) e tendinopatia
de punho esquerdo (CID 10 = M65). São enfermidades que podem não apresentar exames
de imagem muito alterados, mas exame físico, como neste caso, muito convincente."
Estas práticas, conforme Foucault, são classificadas como biopolítica, como
tecnologia regulamentadora da vida e tecnologia disciplinar do corpo. Segundo o autor, um
dos fenômenos fundamentais do século XIX, foi a assunção da vida pelo poder. “Uma tomada
de poder sobre o homem enquanto ser vivo, uma espécie de estatização do biológico”
(FOUCAULT, 1999, p.286). O autor vai além da análise das implicações filosóficas da política
no contrato social, para analisar o nível dos mecanismos, das técnicas, das tecnologias de
poder.
Essa tecnologia do poder intitulada pelo autor como “biopolítica da espécie
humana”, se instalou na segunda metade do Século XVIII, e trata-se de um conjunto de
processos como a proporção dos nascimentos e dos óbitos, a taxa de reprodução, a
fecundidade de uma população, etc. Estes dados somados com problemas econômicos e
políticos da época, constituíram os primeiros objetos de saber e os primeiros alvos de
controle dessa biopolítica – a fecundidade e a morbidade.
Para Foucault(1999, p.291), “a biopolítica compreende todo um conjunto de
fenômenos dos quais uns são universais e outros são acidentais, e que acarretam também
consequências análogas de incapacidade, de pôr indivíduos fora de circuito, de
neutralização, etc.” O Autor aponta o tema como muito importante, no início do século XIX,
com a industrialização, em relação à velhice, em relação ao indivíduo que cai, em
consequência, para fora do campo de capacidade, de atividade.
A biopolítica se ocupa do meio, na medida em que não é um meio natural e em que
repercute na população; um meio que foi criado por ela – essencialmente o problema da
cidade.
A biopolítica se constituiu a partir de alguns pontos, algumas de suas
práticas e as primeiras das suas áreas de intervenção, de saber e de poder
ao mesmo tempo: é da natalidade, da morbidade, das incapacidades
biológicas diversas, dos efeitos do meio, é disso tudo que a biopolítica vai

– 347 –

extrair seu saber e definir o campo de intervenção de seu poder.
(FOUCAULT, 1999, p.292).
Foucault trata dos mecanismos implantados pela biopolítica, de previsões, de
estimativas estatísticas, de medições globais. Foucault elencou duas tecnologias de poder:
a tecnologia regulamentadora da vida – tecnologia que é centrada não
no corpo, mas na vida, que agrupa os efeitos de massas próprios de uma
população, que procura controlar a série de eventos fortuitos que podem
ocorrer numa massa viva; uma tecnologia que procura controlar e
eventualmente modificar a probabilidade desses eventos, em todo caso,
em compensar seus efeitos; e a tecnologia disciplinar do corpo – que
manipula o corpo como foco de forças que é preciso tornar úteis e dóceis
ao mesmo tempo.(FOUCAULT, 1999, p.299).
As duas tecnologias, segundo o autor, podem ser aplicadas ao mesmo tempo, como
por exemplo,
a medicina, que é um saber-poder que incide ao mesmo tempo sobre o corpo e
sobre a população, sobre o organismo e sobre os processos biológicos e que vai,
portanto, ter efeitos disciplinares e efeitos regulamentadores. Outro elemento que
circula entre uma e outra tecnologia, é a norma. A norma é o que tanto se aplica a
um corpo que se quer disciplinar, quanto a uma população que se quer
regulamentar. (FOUCAULT, 1999, p.302).
A questão da medicina, que tem estreita relação com a prevenção dos problemas de
saúde e especialmente com os diagnósticos de saúde ocupacional, tem sido um problema
muito sério, pois há médicos que têm resistência em aceitar que doenças decorrentes do
trabalho realizado é uma realidade e muitas vezes a ignoram ou tentam associar as doenças
ocupacionais a outras causas, problemas congênitos ou degenerativos. Também há
problemas de resistência e não configuração do nexo técnico entre o trabalho e o problema
de saúde, pelos médicos peritos, sejam judiciais ou do INSS. Toda a política de saúde do
trabalhador caracteriza-se como biopoder e as suas tecnologias regulamentadoras, assim
como as tecnologias disciplinares dos corpos, caracterizam-se como biopolítica, incluindo
as inércias na aplicação da lei, as ineficácias e as interpretações legais intencionalmente
modificadoras de uma realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos em tempos de biopolíticas e de biopoder – fazer viver e deixar morrer,
segundo Foucault. A vida nua, isto é, a vida matável e insacrificável do homo sacer, para
Agamben, persiste nas margens da mesma sociedade que diz garantir os direitos humanos
fundamentais e universais aos cidadãos.
Como afirma Sandra Caponi, em sua obra ‘Loucos e Degenerados’,
Os saberes relacionados ao corpo como objeto devem ser aliados de uma
compreensão mais ampla do conceito de saúde.[...] O conceito vulgar de
saúde, que Canguilhem aproxima de uma visão filosófica, deverá
obrigatoriamente tomar como ponto de partida a interação do indivíduo
com seu meio, ou seja, ouvir o relato das estratégias, dificuldades e
soluções encontradas para dar respostas aos desafios impostos.(CAPONI,
2012, p.201)
São muitos os desafios que se impõem a fim de alcançar uma sociedade mais justa e
humana. O sofrimento dos trabalhadores, vítimas do sistema, não pode ser ignorado. “...os
relatos sobre sofrimentos concretos de indivíduos concretos, os quais devem enfrentar
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determinados desafios e dificuldades, sujeitos donos de uma história de vida, projetos e
sonhos que não podem ser quantificados nem medidos.”(CAPONI, 2012, p. 200)
As práticas médicas que relatamos e que acabam por prejudicar os trabalhadores
vítimas das doenças ocupacionais, merecem ser denunciadas, por questão de justiça e para
evitar que o sofrimento prolifere na sociedade, pois verdadeira epidemia se instalou,
originada nos meios ambientes do trabalho, através dos processos de reestruturação
produtiva, metas e competitividade acirradas.
A questão da degeneração, como descrito no item 3, jamais poderia ser descrito num
exame de imagem, pois trata-se de um achado de patologia e a nível celular, os exames de
imagem convencionais, rotineiros para o diagnóstico, não podem chegar ao nível celular;
também, o radiologista não está na posse dos dados do paciente desde o início do problema
e tão pouco, seu trabalho consiste em descrever as alterações observadas, não avançando
no nível de diagnóstico, pois não é de sua competência.
Com relação às perícias (judiciais ou no INSS), realizadas por médicos peritos não
especialistas em doenças ocupacionais, a prática de ignorar a realidade do corpo, apoiandose apenas nos referidos exames de imagem, quando, no caso da LER/DORT, os exames
clínicos têm muito a revelar, é outra prática que merece ser denunciada.
Como já afirmado anteriormente, toda a política de saúde do trabalhador
caracteriza-se como biopoder e as tecnologias regulamentadoras, assim como as
tecnologias disciplinares dos corpos, incluindo-se as práticas médicas, caracterizam-se
como biopolítica. Algum interesse nessas práticas deve existir, e com certeza não é o
interesse dos trabalhadores - adoecidos e/ou sequelados, vítimas do sistema.
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Lorena Martoni de Freitas1
RESUMO: Trata-se de pesquisa em andamento acerca da produção do sujeito securitizado
(categoria apresentada por Michael Hardt e Antonio Negri na obra “Declaration”) no
contexto da biopolítica, tanto no sentido cunhado por Michel Foucault, quanto em seus
desdobramentos na obra de autores como Giorgio Agamben, Roberto Esposito, Hardt &
Negri. Busca-se, portanto, compreender como o discurso do medo, e a produção sistêmica
de insegurança na sociedade, servem a propósitos de controle político, segregando e
despotencializando os agentes, que passam a ter sua esfera de liberdades cada vez mais
restringida, em prol da segurança individual. Neste movimento, já expresso desde o
paradigma político hobbesiano, identifica-se o cerne de um jogo de poder, que se perfaz no
sentido de estruturar a sociedade cada vez mais a partir de instituições hierárquicas,
afastando os sujeitos de uma efetiva participação política coletiva.
PALAVRAS-CHAVE: Biopolítica; segurança; subjetivação; discurso; poder.
ABSTRACT: This is an ongoing research about the production of the securitized subject
(category presented by Michael Hardt and Antonio Negri in the work named "Declaration")
in the biopolitics context, both in the sense coined by Michel Foucault, and in its
developments in the works of authors such as Giorgio Agamben, Roberto Esposito, Hardt &
Negri. Intends, therefore, to understand how the discourses of fear and systemic production
of insecurity in society, serves to political control purposes, segregating and
depotentializing agents, who now have their sphere of freedoms increasingly restricted for
the sake of individual security. In this movement, as expressed since the Hobbesian political
paradigm, it identifies the core of a game of power, that acts in the direction of structuring
a society increasingly into hierarchical institutions, alienating the subjects from an effective
collective political participation.
KEYWORDS: Biopolitics; security; subjectivation; discourse; power.

INTRODUÇÃO
Em uma conversa ocorrida em 1972, Michel Foucault e Gilles Deleuze (FOUCAULT,
2008a, p. 71) discutiam a praticidade da teoria, concluindo que esta deveria servir como
instrumento de combate, uma “caixa de ferramentas” contra o poder, e que, ao invés de
pretender-se totalizante, deveria desdobrar-se em outras, multiplicar-se. Trinta anos após
a morte de Michel Foucault, a atualidade de suas obras demonstra-se latente frente a uma
reflexão crítica de questões que permeiam as relações político-sociais, reverberando e
multiplicando-se em resistências aos discursos de normalização.
Neste viés, percebe-se que o diagnóstico político apresentado na obra de Michael
Hardt e Antonio Negri ressoa máximas foucaultianas, principalmente no que tange à
compreensão do poder e seus efeitos subjetivos, revelando camadas de autoritarismo em
um projeto político que se aproxima à realização de um estado de exceção permanente 2.
Bacharel em Direito pela UFMG. Atualmente, mestranda no Programa de Pós-Graduação da
Faculdade de Direito da UFMG, sob a orientação do Professor Doutor Andityas Soares de Moura Costa
Matos, na linha de pesquisa “Filosofia do Poder e Pensamento Radical”. Dedica-se ao estudo da
Filosofia Política, mais especificamente à biopolítica e aos processos de subjetivação
contemporâneos.
2 Aqui se refere à exceção no sentido discutido por Schmitt e Agamben, de um momento/espaço em
que o ordenamento jurídico é suspendido para inserir em si a vida nua, a vida biológica
desqualificada, despida de roupagem política, repetindo o momento fundador do Direito (AGAMBEN,
2007, pp. 16-17). Esta ocorrência consubstancia-se de forma permanente na política pós-moderna,
1
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Este diagnóstico em muito se assemelha à atual conjuntura política brasileira, onde o
Estado, em nome da ordem no exercício da governamentalidade, tem lançado mão cada vez
mais de práticas invasivas, repressivas e violentas, afrontando direitos fundamentais que
lhe servem de sustentáculo.
Paralelamente, percebe-se uma firme subsistência de discursos de culto ao
militarismo, e que simpatizam com o enrijecimento político, que clamam pela intensificação
da segurança pública, por uma política criminal mais repressiva e um direito penal mais
punitivo. Identifica-se aqui um quadro perturbador, de um movimento político de fundição
entre direito e exceção sancionado por parte da população, que de determinada perspectiva,
reconhece o “problema” da segurança como emergencial.
Neste viés, em tempos de insurgências, resistências, agitações políticas e
movimentos normativos jurídicos (como a Lei Geral da Copa, a tramitação da PEC 51, a
recente Lei do Marco Civil e o polêmico Decreto 8.243/14), refletir sobre as relações entre
a soberania do Estado e o desejo humano por segurança, buscando compreender esta
dinâmica, torna-se essencial para o fortalecimento de um pensamento jusfilosófico
libertário.
Assim, a presente pesquisa3 busca analisar a raiz do conflito entre “liberdade” e
“segurança” no contexto biopolítico, propondo um estudo desconstrutivo dos discursos de
poder, que se apresentam como verdades absolutas através de estratégias retóricas,
investigando seu desdobramento psicológico mais elementar, ou seja, o sujeito securitizado.
Para compreender a figura do securitizado que Hardt & Negri apresentam na obra
“Declaration”, esta pesquisa busca primeiramente explorar como o discurso securitário,
através do medo, reduz as possibilidades de integração e ação dos sujeitos, servindo a
propósitos políticos. Empreende-se a compreender o conceito de securitizado enquanto
sujeito que tem sua esfera de liberdades pessoais constantemente violada por “razões de
segurança”, em prol da manutenção de uma ordem, e previsibilidade do campo sob o qual
um biopoder atua. Para tanto, retoma-se a herança foucaultiana, que enuncia o sujeito como
efeito subjetivo do poder, atravessado por discursos de verdade normalizantes, e como isso
resulta em uma população controlada, que garante a subsistência de uma determinada
relação de poder.

PODER E SUBJETIVAÇÃO
Em entrevista à R. Lefort, publicada originalmente na Tribune Socialiste, chamada
“La securité et l’État”, Foucault reflete sobre a situação política contemporânea em relação
ao chamado “pacto de segurança”, quando mais do que proteção contra ameaças externas
ao território, o que o atual Estado oferece são garantias que tentam minar as inseguranças
civis relativas ao desemprego, aos problemas de saúde, à violência urbana (Idem, 2010, p.
172) e, para tanto, frente à imensidão de possibilidades de acidentes e incertezas, faz-se
necessário governar sob a luz da exceção constante, sendo este o preço a ser pago pela
segurança (Ibid, p. 175).
O Estado que garante a segurança é um Estado que está obrigado a
intervir em todos os casos em que a trama da vida cotidiana é rompida
por um acontecimento singular, excepcional. De repente, a lei não está
mais adaptada; de repente, são necessárias essas espécies de
intervenções, cujo caráter excepcional, extralegal, não deverá parecer
como signo do arbitrário nem de excesso de poder, mas ao contrário, de
uma solicitude: “Vejam como estamos prontos a lhes proteger, visto que,
desde que alguma coisa extraordinária aconteça, evidentemente sem
considerar esses velhos hábitos que são as leis e as jurisprudências,
em que a constante insurgência de novas subjetividades, novas maneiras de ser, exigem sua
integração contínua por meio do mecanismo da exceção na efetivação pelo controle.
3 Em desenvolvimento em sede de mestrado na Faculdade de Direito da UFMG em 2015/2016.
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vamos intervir com todos os meios necessários”. Esse lado de solicitude
onipresente é um aspecto sob o qual o Estado se apresenta. É essa
modalidade de poder que se desenvolve.
[...]
Não estamos mais na ordem dos acidentes que são cobertos por essa
sociedade “asseguradora”; encontramo-nos na presença de uma ação
política que “torna insegura” não somente a vida dos indivíduos, mas a
relação dos indivíduos com todas as instituições que os protegiam até
então (Ibid, pp. 172-173).
Giorgio Agamben explora esta relação segurança/governamentalidade/Razão de
Estado foucaultiana substituindo a “razão de Estado” por “razões de segurança”, expressão
cujo uso reiterado funcionaria como um argumento de autoridade para sustentar o estado
de exceção permanente (AGAMBEN, 2014). O filósofo italiano percebe que “a segurança está
entre aquelas palavras com sentidos tão abrangentes que nós nem prestamos mais muita
atenção ao que ela significa. Erigido como prioridade política, esse apelo à manutenção da
ordem muda constantemente seu pretexto (a subversão política, o terrorismo...), mas nunca
seu propósito: governar as populações” (Ibid).
Os autores Hardt e Negri, seguindo a linha de pensamento traçada por Michel
Foucault, pressupõem os embates de força que caracterizam o poder a partir da noção de
guerra perpétua, ou seja, quando estabelecida uma relação de poder resultante de
determinado confronto, o vencedor trabalhará no sentido de manter esta conjuntura de
forma estável, mesmo que isto implique reinscrever continuamente, na ordem constituída,
o conflito originário. Em Foucault:
Inverteríamos assim a posição da Clausewitz, afirmando que a política é
a guerra prolongada por outros meios. O que significa três coisas: em
primeiro lugar, as relações de poder nas sociedades atuais têm
essencialmente por base uma relação de força estabelecida, em um
momento historicamente determinável, na guerra e pela guerra. E se é
verdade que o poder político acaba a guerra, tenta impor a paz na
sociedade civil, não é para suspender os efeitos da guerra ou neutralizar
os desequilíbrios que se manifestaram na batalha final, mas para
reinscrever perpetuamente estas relações de força, através de uma
espécie de guerra silenciosa, nas instituições e nas desigualdades
econômicas, na linguagem e até no corpo dos indivíduos (FOUCAULT,
2008b, p. 176).
De forma bem próxima Hardt & Negri:
If war is no longer an exceptional condition but the normal state of affairs,
if, that is, we have now entered a perpetual state of war, then it becomes
necessary that war not be a threat to the existing structure of power, not
a destabilizing force, but rather, on the contrary, an active mechanism
that constantly creates and reinforces the present global order (HARDT;
NEGRI, 2004, p. 21)4.
O conflito social, a ameaça da guerra e o medo da morte é, desde Hobbes, o principal
instrumento que garante a obediência ao poder constituído. Este, por sua vez, tem como
Se a guerra não é mais uma condição excepcional, mas o estado normal das coisas, se entramos
agora em um perpétuo estado de guerra, então se torna necessário que a guerra não seja uma ameaça
à estrutura de poder existente, não uma força desestabilizante, mas antes pelo contrário, um
mecanismo ativo que constantemente cria e reforça a atual ordem global (Tradução livre.)
4
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contraoferta a proteção dos súditos, cuja liberdade foi alienada em prol da soberania. Na
concepção política apresentada pelos autores, no entanto, percebe-se que o “soberano
moderno” não põe fim à violência e ao medo, mas organiza-os em uma ordem política
estável e coerente que mantém determinada relação de forças (Ibid, p. 239)5.
Em suas precauções metodológicas, Foucault concebe o sujeito como constituição e
primeiro efeito do poder (FOUCAULT, 2008c, pp. 182-183), assujeitado por práticas
discursivas enunciadas como verdades. Em oposição à tradição cartesiana, Foucault
sustenta que o sujeito não é uma substância, mas uma forma, que nunca é idêntica a si
mesma, e que se altera historicamente (CASTRO, 2004, p. 518). A partir deste abandono de
universais antropológicos, Foucault busca então compreender este sujeito histórico, e sua
constituição, a partir dos modos de subjetivação nos quais ele se encontra emaranhado.
Um dos modos de subjetivação apontado pelo filósofo francês é exatamente o saber,
os discursos de verdade que se estabelecem em determinadas épocas e nos quais o sujeito
se inscreve. O discurso torna-se instrumento de poder em Foucault, quando se estabelece
como objeto de uma vontade de saber, um desejo de verdade6 ligado ao homem, apoiado em
um suporte institucional (FOUCAULT, 1999a, pp. 16-21). Tem-se então uma verdade
produzida na ordem do discurso, que se perfaz a partir da autoridade que o enuncia, do
campo em que este é produzido, das práticas de controle social, etc.
A tese é bem exemplificada em sua genealogia do poder, que demonstra a
transformação dos discursos de verdade, na transição daquilo que o autor chamou de um
modelo de poder soberano para um modelo disciplinar. Enquanto no primeiro o poder se
afirma por meio da repressão e da punição ritualística/espetacular, constituindo verdades
sobre a figura do monstro, do não-humano, naquele que o desafiasse, o segundo refere-se
aos discursos ligados às táticas de prevenção (que mostraram-se mais eficazes do que a
repressão, no objetivo de manter-se a estabilidade das relações de forças), como a vigilância
constante, que transfere o foco do soberano para os súditos. Estes, por sua vez, passam a ser
medidos, individualizados, normalizados na instância de seus corpos (Idem, 1999b, p. 143),
de forma a não constituírem um perigo para a ordem estabelecida. Estas técnicas de
normalização desenvolvem-se no âmbito de “instituições de sequestro” como a Igreja, a
escola e a prisão que, ao mesmo tempo em que docilizam e assujeitam os corpos, produzem
saber sobre eles (Idem, 2002, pp. 115-121).
Neste viés, entre 1976 e 1978 o filósofo passa a analisar o momento histórico no
qual as estratégias políticas começam a utilizar mecanismos de poder baseados no saber
produzido pela vigilância e observação segmentada dessa multiplicidade de indivíduos.
Estes indivíduos passam então a ser percebidos como constituintes de uma espécie humana
dotada de elementos biológicos fundamentais (Idem, 2005, pp. 290-291) passíveis de
manipulação para um controle social mais efetivo, em contraposição à aleatoriedade que
representam.
No terreno assim conquistado, organizando-o e ampliando-o, os
processos da vida são levados em conta por procedimentos de poder e
saber que tentam controlá-los e modificá-los. O homem ocidental
aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie viva num mundo vivo, ter
um corpo, condições de existência, probabilidade de vida, saúde
individual e coletiva, forças que se podem modificar, e um espaço em que
se pode reparti-las de modo ótimo. Pela primeira vez na história, sem
dúvida, o biológico reflete-se no político; o fato de viver não é mais esse
sustentáculo inacessível que só emerge de tempos em tempos, no acaso
da morte e de sua fatalidade: cai, em parte, no campo de controle do saber
e de intervenção do poder (Idem, 1999c, p. 134)

5
6

Ibid, p. 239.
No sentido mais nietzschiano do conceito.
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Ou seja, Foucault percebe que o poder não mais atua somente através da repressão
em nome do soberano, nem da vigilância e docilização do corpo individual a ser
disciplinado, mas combina ambas as estratégias incidindo massivamente na população
marcada pelas diferenças. Neste momento, o autor cunha o conceito de biopoder, como
aquele “cuja função mais elevada não é mais matar, mas investir sobre a vida” (Ibid, p. 131),
administrando os corpos para uma maior sujeição, gerindo a vida de forma calculista para
um controle das populações mais efetivo.

BIOPOLÍTICA E SEGURANÇA
É neste movimento teórico que Foucault, como um desdobramento lógico dos seus
estudos sobre o corpo imerso nas dinâmicas do poder e da governamentalidade, depara-se
com uma realidade na qual a vida é então trabalhada em seu aspecto biológico, destacandose como objeto e sujeito de uma governamentalidade, identificada enquanto forma de
exercício e estratégias de poder. Trata-se de uma extensão da tese geral de que o controle
da sociedade não se realiza somente por meio da ideologia e da consciência, mas também
corpo a corpo, implicando na modernidade uma produção e administração da vida
biológica. Aqui uma racionalidade específica é reconhecida, na qual os processos da vida e
suas forças são trabalhados por poderes que tentam controlá-los e modificá-los no domínio
de cálculos explícitos, fazendo do saber, uma vez mais, agente de transformações da vida
humana. Este “limiar da modernidade biológica”, denominação dada por Foucault para esta
situação, em que a sociedade coloca-se enquanto espécie no jogo das estratégias políticas,
revela uma ruptura com a antiga percepção do homem que, “durante milênios, permaneceu
o que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência política; o
homem moderno é um animal, em cuja política, sua vida de ser vivo está em questão”. (Ibid,
p. 134)
Foucault elabora então o curso “Segurança, território e população” no contexto do
biopoder, dedicando especial atenção à noção de “segurança”, como uma maneira de
acrescentar e fazer funcionar as estruturas legais e disciplinares em uma população
marcada pela diversidade de sujeitos (Idem, 2008d, pp. 6-7). Relacionada ao
desenvolvimento da estatística e a uma teoria do risco (estratégias estas que atuam no
controle social), a segurança descola-se do âmbito da repressão punitiva, inscrevendo-se no
da prevenção, realizável através da manutenção de uma ordem que garanta a
previsibilidade dos fenômenos. Ligada à governamentalidade, que tem como alvo a
população, no intuito de efetivar a correta disposição das coisas em um determinado
território, buscando manter a ordem, o equilíbrio demográfico e o desenvolvimento
econômico (Ibid, pp. 143-144), tão caros à realização e crescimento do Estado, a segurança
se exerce, portanto, regulando determinado meio em consonância com uma Razão de
Estado, e suas técnicas têm como função “ordenar e regularizar um meio essencialmente
multivalente e transformável, ocupado pela multiplicidade e sujeito ao aleatório” (Ibid, p.
27).
Isso quer dizer que biopolítica aparece exatamente como uma nova mecânica do
poder, que reduz seu elemento negativo (ou seja, a repressão, o extermínio, a morte, um
poder que percebia a vida como mero resíduo poupado), combinando-o ao elemento
positivo da disciplina que produz subjetividade, mas dessa vez não somente por meio da
supervisão e do condicionamento individual no âmbito das instituições, mas também
através de técnicas de regulação e controle homeostáticos que se excedem para todo o meio
social, sutilmente sustentados por mecanismos de assistência - como a seguridade social, os
sistemas de saúde, etc, responsáveis por lidar com os fenômenos acidentais que fogem à
universalidade da gestão (FOUCAULT, 2005, p. 291) - em direção ao que o autor chamou de
produção da vida, do “fazer viver”, aplicada a um corpo populacional, já que “para se
potenciar a si próprio, o poder é constrangido a potenciar, ao mesmo tempo, o objeto sob o
qual se descarrega.” (ESPOSITO, 2010, p. 62)
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Este contexto do biopoder apresentado ressoa no pensamento de Hardt & Negri e
seu diagnóstico de Império7, atual organização política caracterizada principalmente pela
ausência de limites ao poder, que se configura e reconfigura constantemente, “não só
administrando um território com sua população, mas também criando o próprio mundo que
ele habita. Não apenas regulando as interações humanas, como procurando reger
diretamente a natureza humana. O objeto do seu governo é a vida social como um todo, e
assim o Império se apresenta como forma paradigmática de biopoder” (HARDT; NEGRI,
2002, p. 15).
Hardt & Negri compreendem a subsistência do Império condicionado à situação de
estado de exceção permanente ligada ao militarismo, uma vez que o estado de guerra
prolongada, exigido para a manutenção da ordem global, justifica uma permanente
suspensão de direitos constitucionais por parte do soberano (Idem, 2004, p. 7), mantendo
perpetuamente a contradição de que é necessário suspender a constituição de forma a
salvá-la. Para os autores, esse tipo de exceção é a base da tirania, impossibilitando a
realização da democracia, da liberdade e da igualdade (Ibid, p. 9), e está diretamente ligada
à atuação do biopoder na produção de subjetividades que se adequem a esta conjuntura de
guerra e exceção.
Sovereign political power can never really arrive at the pure production of
death because it cannot afford to eliminate the life of its subjects. Weapons
of mass destruction must remain a threat or be used in very limited cases,
and torture cannot be taken to the point of death, at least not in a
generalized way. Sovereign power lives only by preserving the life of its
subjects, as the very least their capacities of production and consumption.
If any sovereign power were to destroy that, it would necessarily destroy
itself. More important than the negative technologies of annihilation and
torture, then, is the constructive character of biopower. Global war must
not only bring death but also produce and regulate life.
One index of the new, active constituent character of war is the policy shift
from “defense” to “security” (…) Security requires rather actively and
constant shaping the environment through military and/or police activity.
Only an actively shaped world is a secure world. This notion of security is a
form of biopower, then, in the sense that is charged with the task of
production and transforming social life at its most general global level
(Ibid, p. 20)8

Ainda que quanto ao conceito de biopolítica, os autores sigam uma vertente diversa da apresentada
por Foucault, utilizando o termo para designar a produção própria da vida social, na qual o político,
o econômico e o sócio-cultural se sobrepõem e se complementam. Trata-se, portanto, de pensar a
biopolítica como elemento primordial do humano, constantemente explorado e cooptado por
estruturas de mercado, as quais os autores chamarão de Império (HARDT; NEGRI, 2001, p. 46).
8 O poder político soberano não pode nunca alcançar a pura produção da morte uma vez que não
pode sustentar uma eliminação completa da vida dos súditos. Armas de destruição em massa devem
permanecer como uma ameaça, ou ser usadas em apenas alguns casos, e a tortura não pode atingir o
ponto da morte, pelo menos não de forma generalizada. O poder soberano vive apenas se preserva a
vida de seus súditos, mantendo um mínimo de produção e consumo. Se o poder soberano destruísse
isso, iria necessariamente destruir a si mesmo. Mais importante do que as tecnologias negativas de
aniquilação e tortura é o caráter construtivo do biopoder. A guerra global não deve apenas trazer a
vida, mas também produzir e regular a vida. Um indício deste novo caráter constituinte da guerra é
a mudança da política de “defesa” para “segurança”. (...) A segurança exige uma ativa e constante
modelagem do ambiente por meio da atividade policial e militar. Apenas um mundo ativamente préordenado é um mundo seguro. Essa noção de segurança é uma forma de biopoder, no sentido de que
cabe a ele a tarefa de produzir e transformar a vida social nos seus níveis mais gerais e globais.
(Tradução livre).
7
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Na conjuntura do biopoder, a paradigmática relação hobbesiana entre soberania e
segurança dos súditos é invertida na linha de pensamento apresentada. Ao invés de um
contrato social e a legitimação do Leviatã como meios para atingir um estado de segurança,
percebem-se as tecnologias de segurança, que reafirmam a precariedade da vida em sua
finitude biológica, e enfatizam uma vulnerabilidade a ser protegida (GROS, 2002, p. 175),
como estratégias para a realização de um suposto contrato social, bem como a concentração
do poder sob o pretexto da proteção.
Hardt & Negri acompanham Foucault, reconhecendo como ineficaz o modelo de
poder soberano, que se baseia puramente em táticas negativas/repressivas no controle
social, sendo necessária a produção de indivíduos disciplinados e docilizados que cooperem
com a manutenção da ordem. Apresentam então a figura do securitizado resultante deste
biopoder, como aquele que, submetido à vigília constante, à incessante produção de dados
que refletem sua existência nos mais minuciosos detalhes, aceita as práticas invasivas
típicas do estado de exceção em troca de proteção, ou seja, por puro medo (HARDT; NEGRI,
2004, p. 18) de uma situação bélica passível de se instaurar na ausência deste poder
regulador. Observando e sendo observados, de forma a evitar tormentos como a miséria, a
prisão, a violência, ameaças frequentemente reiteradas de forma a construir um medo social
generalizado, os sujeitos aterrorizados são impelidos a seguir certos padrões de existência,
que minam as possibilidades de resistência à ordem e ao poder.
The securitized is a creature that lives and thrives in the state of exception,
where the normal functioning of the rule of law and the conventional habits
and bonds of association have been suspended by an overarching power.
The state of exception is a state of war – today in some parts of the world
this is a low-intensity war and in others it is rather high intensity, but
everywhere the state of war promises no end. Don’t confuse this state of
exception with any natural condition of human society, and do not imagine
it as the essence of the modern state or the end point toward which all
modern figures of power are tending. No, the state of exception is a form of
tyranny, one that, like all tyrannies, exists only because of our voluntary
servitude (Idem, 2012, p. 22)9
Roberto Esposito percebe como esta tendência moderna imunitária revela uma
aporia biopolítica, pois o mesmo poder que promete proteger a vida, impede o seu
desenvolvimento (ESPOSITO, 2008, p. 56). Este processo de imunização, que assegura e
preserva o organismo, seja ele individual ou coletivo, age de forma indireta, já que, para
protegê-lo, ao mesmo tempo o submete a uma condição que nega/reduz sua capacidade de
expandir e prosperar. Trata-se portanto de um modelo ao mesmo tempo negativo e positivo,
que preserva e destrói a vida (Ibid, p. 46).
O autor italiano reconhece nesta dinâmica imunitária a própria formação do sujeito
psíquico: “The life of the ego, divided between the driving power of the unconscious and the
inhibiting one of the superego, is the site in which such an immunitary dialetic is expressed in
its most concentrated form” (Ibid, p. 49)10. Aqui se encontra a tangência elementar da
O securitizado é uma criatura que vive e prospera no estado de exceção, onde o funcionamento
normal das leis e hábitos convencionais, dos vínculos associativos, têm sido suspensos por um poder
super-vigilante. O estado de exceção é um estado de guerra – hoje, em algumas partes do mundo temse uma guerra de baixa intensidade e em outras de alta intensidade, mas em todos os lugares o estado
de guerra promete não ter fim. Não confunda este estado de exceção com nenhuma condição natural
da sociedade, e não imagine isso como a essência do estado moderno ou um fim a qual todas as figuras
modernas tendem. Não, o estado de exceção é uma forma de tirania e, como tal, como todas as
tiranias, existe apenas devido a nossa servidão voluntária. (Tradução livre.)
9

A vida do ego, dividida entre o poder do inconsciente e a inibição do superego, é o
campo no qual a dialética imunitária se expressa de forma mais concentrada. (Tradução
livre)
10
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produção de uma subjetividade securitizada na conformação de um diagnóstico biopolítico.
O corpo, objeto central de controle no político, emerge nas raízes da constituição do sujeito,
no momento em que este se perfaz enquanto ser descolado dos demais objetos, dessa
exterioridade que lhe fornece o prazer desejado, ou a dor repudiada, constituindo-o nessa
contradição enquanto indivíduo (FREUD, 2010, p. 22). Reconhecendo então sua própria
fragilidade, a impossibilidade de controlar completamente a natureza, e todas as
contingências do mundo, tem-se um corpo incapaz de evitar integralmente o sofrimento e
o medo que o constituem, manifestando-se por meio de sinais de advertência, dentre eles, o
deliberado isolamento, o afastamento dos demais “como salvaguarda mais disponível
contra o sofrimento que pode resultar das relações humanas (Ibid p. 29).
É neste ponto que Esposito apresentará a immunitas como forma negativa da
communitas, ou seja, o próprio “não-sendo” ou “não-tendo” nada em comum, pois, se
communitas é a relação que liga os seus membros em uma condição de obrigação de doações
recíprocas, subvertendo a essência da identidade individual, a immunitas é exatamente a
condição de dispensa dessa obrigação e de defesa dessa expropriação da communitas
(ESPOSITO, 2008, p. 50).

CONCLUSÃO
Como ressaltado introdutoriamente, o presente trabalho trata-se de uma pesquisa
em andamento, cujas premissas ainda devem ser largamente desenvolvidas nos próximos
meses. No entanto, acredita-se ter sido possível bem explicitar sua tese central, qual seja, a
dinâmica produtiva entre poder, saber e subjetividade e, mais especificamente, como esta
tríade pode ser percebida na contemporaneidade a partir do diagnóstico biopolítico e da
produção do sujeito securitizado.
A pesquisa justifica-se, portanto, devido ao seu caráter crítico direcionado a um
movimento político de tensão, que aparenta se expandir cada vez mais na atualidade.
Percebe-se que a atuação política de grande parte da população tem crescido no sentido de
demandar políticas públicas de caráter mais punitivo e repressivo, fechando os olhos para
a instauração de uma neurose em massa, que culmina na abertura das portas para um
estado de exceção permanente. Objetiva-se então, a partir do diagnóstico proposto, frear
certa racionalidade securitária, no intuito de se estabelecer uma outra ótica para a
realidade, pautada na liberdade, na abertura às multiplicidades do real, e no encontro de
singularidades, para assim, quem sabe, constituir-se novas formas de vida no ambiente
político.
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Lorena Martoni de Freitas1
RESUMO: Trata-se de pesquisa em desenvolvimento acerca do conceito de biopolítica, em
especial de sua passagem dos trabalhos realizados por Michel Foucault e desenvolvidos por
Giorgio Agamben. Almeja, a partir do diagnóstico realizado por Agamben, dos diálogos entre
Foucault e Deleuze, e das recentes pesquisas no sistema penitenciário de Minas Gerais,
pensar a criminologia direcionada à execução penal não mais nos moldes da normalização
apresentados por Foucault, mas sim a partir dos conceitos de exceção no Direito e de vida
nua identificados por Agamben na contemporaneidade.
PALAVRAS-CHAVE: Michel Foucault; Giorgio Agamben; biopolítica; sistema penitenciário.
ABSTRACT: This research in development it’s mainly about the concept of biopolitics,
especially its passage from the work of Michel Foucault to the developed by Giorgio
Agamben. Aims, from the diagnosis made by Agamben, the dialogue between Foucault and
Deleuze, and recent research in the prison system of Minas Gerais, to think the criminology
directed to the criminal execution, no longer in the lines of normalization presented by
Foucault, but from concepts such as exception in Law and bare life identified by Agamben
nowadays.
KEYWORDS: Michel Foucault; Giorgio Agamben; biopolitics; prison system.

INTRODUÇÃO
Biopolítica é um termo que denota, basicamente, uma política que lida com a vida,
caminhando na mão contrária das diversas concepções que percebem na política um campo
que transcende a banalidade do biológico, em prol de uma suposta racionalidade inerente
às interações humanas. Não obstante, na esteira histórica o termo tem ganhado cada vez
mais densidade, apresentando-se fortemente polissêmico e distinguindo-se basicamente
entre concepções que tomam a vida como base fundamental da política, e outras que a
percebem enquanto objeto da política (LEMKE, 2011, p. 3).
O termo foi primeiramente adotado pelo sueco Rudolph Kjellen em sua obra de 1916
“O Estado como forma de vida”. Ligado a uma concepção organicista, ao invés de
representar o Estado como um produto artificial de um contrato regido pela livre vontade,
Kjellen entendia-o como uma espécie de forma vivente, “um conjunto integrado de homens
que se comportam como um único indivíduo simultaneamente espiritual e corpóreo”
(ESPOSITO, 2010, p. 33). Essa concepção biológica do político denota uma impossibilidade
de superação do estado de natureza, sendo este nada mais que continuado em outro
patamar pelo estado político, mantendo seus instintos e impulsos naturais próprios.
Esta naturalização da política se estendeu com o passar dos anos tendo a vida como
centro referencial, expressando-se de diversas maneiras sob a égide da biopolítica,
entendida: em um contexto correlato aos estudos patológicos que inovaram a biologia e a
biotecnologia (e assim cuidando dos “riscos orgânicos” que ameaçavam o corpo político);
relativamente às ações no sentido ecológico, direcionadas à preservação do meio ambiente
necessário para o desenvolvimento humano; no campo da eugenia e da racionalidade
racista, aplicadas à formação de um capital humano supra qualificado; enquanto ciências
das condutas das coletividades humanas, determinadas por elementos biológicos-genéticos
(afastadas das noções de livre-arbítrio, bem como de explicações relacionadas ao meio

1 Bacharel em Direito (UFMG, 2013). Mestranda em Direito e Justiça pelo Programa de Pós-Graduação

da Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG, na área de concentração “Filosofia do Poder
e Pensamento Radical”.
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sócio-cultural) que condicionariam as formas do comportamento político (ESPOSITO, 2010,
pp.34-44; LEMKE, 2011, pp. 11-17).
Neste campo de amplitude, Thomas Lemke aponta o erro das abordagens bipolíticas
que tendem a pensar a vida e o político como fenômenos isolados. Para o autor, a natureza
deve ser pensada como parte de uma associação com a sociedade, assim como a vida
biológica não deve ser concebida apenas enquanto um objeto externo à política, já que ela
afeta o próprio sujeito político (LEMKE, 2011, p. 5).
Biopolitics cannot simply be labeled a specific political activity or a
subfield of politics that delas with the regulation and governance of lifre
processes. Rather, the meaning of biopolitcs lies in the ability to make
visible the always contingent, always precarious difference between
politics and life, culture and nature, between the realm of the intangible
and unquestioned, on the one hand, and the sphere os moral and legal
action, on the other.
(…)
When life itself becomes an object of politics, this has consequences for
the foundations, tool, and goals of political action. (Ibid, pp. 31-32)
Foi Michel Foucault então que, em meados da década de 70, repropôs e requalificou
o termo, a partir de uma análise relacional e histórica. Percebendo que a vida não é nem a
base nem o objeto da política, o autor francês propôs uma noção de biopolítica ligada a uma
reformulação na ordem política, à entrada da vida humana enquanto espécie na esfera das
técnicas de poder. Trata-se de identificar um momento em que o poder e a lógica do seu
exercício assumem a função de gerir a vida, não pelo surgimento de sentimentos
humanitários, mas porque sua razão de ser, sua existência, depende da vida a ser submetida,
o que contradiz uma ação relacionada a seu extermínio. Na constância da biopolítica, “são
mortos legitimamente aqueles que constituem um perigo biológico para os outros”
(FOUCAULT, 1999b, p. 130)
Depois de Foucault, o termo ganhou cada vez mais força, influenciando
sobremaneira o pensamento do filósofo italiano Giorgio Agamben, cujas premissas serão
utilizadas para se analisar o atual estado em que se encontraram as unidades prisionais, em
especial as de Minas Gerais, analisadas na constância das pesquisas desenvolvidas pelo
projeto GAMSP2. No entanto, para compreender o desvelamento desse raciocínio – que se
dará no ponto 3 deste trabalho -, imperante compreender a analítica do poder realizada por
Foucault – que será apresentada no ponto 1 deste trabalho -, em seguida, a teoria biopolítica
de Agamben, e seu conceito de vida nua – explanados no ponto 2 - , para por fim concluirmos
esta pesquisa em desenvolvimento.

A ANALIÍTICA DO PODER EM MICHEL FOUCAULT
As reflexões sobre biopolítica nas obras de Foucault aparecem como um
desdobramento de sua analítica do poder. Nesta, o autor explica o poder e sua atuação
disseminada não apenas como repressora e punitiva que aniquila o sujeito, pois se assim
fosse, este jamais seria aceito e obedecido por um longo tempo, pensando o poder também
como algo que induz ao prazer e produz desejo, saber, discurso e subjetividade (FOUCAULT,
2008, p. 7). O sujeito é, portanto, um fruto do poder, resultado de um discurso institucional
produtor de saber, saber advindo da observação e categorização social das quais surgem
noções de normal e anormal, figuras como o louco, a histérica, o delinquente, etc. Nesta
linha, o sujeito de direito é aquele constituído dentro de um discurso jurídico estabilizador
Grupo de Apoio ao Ministério Público no Sistema Prisional, criado em 2014 por pareceria entre o
Instituto de Direitos Humanos e CAO-DH DO MPMG, cujo objetivo é o monitoramento das Unidades
Prisionais do Estado de Minas Gerais, de forma a melhor instruir a atividade do Ministério Público.
2
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dos embates de forças socialmente difundidos, normalizado tanto pelo sanção quanto pelo
prêmio propiciado pelo sistema.
Dos estudos histórico/analíticos que o autor faz desde sua obra “Doença mental e
Psicologia” até os cursos finais no Collège de France, Foucault, embasado por critérios
qualitativos e históricos, acaba por dividir inicialmente o funcionamento do poder em dois
grandes modelos: poder soberano e poder disciplinar. O poder soberano é aquele que tem
origem na teoria contratualista, usualmente representado sob a figura do monarca e tido
como o único legítimo. Também chamado por Foucault de de poder jurídico, é aquele
atualmente representado pelas normas jurídicas e instituições oficiais, que retêm o domínio
da força coercitiva.
É essencialmente repressivo e concentrado devido principalmente à subtração de
poderes daqueles que se encontram sob sua égide. Sua força configurada nos regimes
feudais e monárquicos era reiterada através da punição ritualística3 explícita, inicialmente
como direito de réplica do soberano (primeiro atingido pelo descumprimento da norma), e
secundariamente, como reforço e exemplo, nas palavras de Foucault, do direito sobre a
morte4 detido por ele, aquele de fazer morrer, ou de deixar viver (FOUCAULT, 1999b, p.
128). Construía o criminoso, através da punição e violência, sob a figura do “monstro”, um
indivíduo naturalmente ruim e socialmente perigoso, não-igual aos demais e como tal,
indigno de compaixão, merecedor dos mais brutais castigos. No entanto, com o advento do
iluminismo e a tendência de limitação do poder monárquico, a atrocidade dos suplícios
passa a ser reprovada: “que o poder que sanciona não se macule mais por um crime maior
que o que ele quis castigar, que fique inocente da pena que inflige” (FOUCAULT, 1999a, p.
48) sendo necessário então um poder discreto e silencioso que preservasse a “humanidade”
do condenado. Eis então o poder disciplinar.
Desenvolvido de meados do século XVII até o início do século XVIII, o modelo de
poder disciplinar é parte da sociedade moderna, é aquele que mascara e garante o poder
soberano, através do constante e cotidiano controle regulador e corretivo, quantificando,
medindo, hierarquizando, normalizando – construindo saberes e indivíduos através da
interiorização de valores e comportamentos formatados disciplinarmente. Não se exerce
pela punição, mas pela vigilância constante, pela microadministração, atravessando e
atuando diretamente nos corpos individualizados, de forma a garantir um controle mais
funcional. Prevenir torna-se mais eficiente e economicamente viável do que punir. É o
poder sobre a vida, o olhar invisível que organiza o espaço e otimiza o tempo de forma a
criar corpos dóceis, ágeis e produtivos.
Mais do que controlar e limitar, o poder disciplinar regra os comportamentos
através da norma, moldando-os a partir de seus desvios, visando o restabelecimento de uma
ordem artificialmente pré-definida, criando subjetividades adequadas e aceitáveis.
Diferencia-se essencialmente do poder soberano (que via de regra inscreve-se no âmbito
negativo/proibitivo) pois não apenas pune os comportamentos ruins, mas também premia
os bons, e é neste sentido que Foucault relaciona o poder não somente como repressor, mas
também como indutor de prazer, a partir do momento que este cria desejos a serem

3 Sobre a interpretação do antigo direito como poder soberano, Foucault afirma: “o suplício judiciário

deve ser compreendido também como um ritual político. Faz parte, mesmo num modo menor, das
cerimônias pelas quais se manifesta o poder. [...] O crime, além de sua vítima imediata, ataca o
soberano; ataca-o pessoalmente, pois a lei vale como a vontade do soberano; ataca-o fisicamente,
pois a força da lei é a força do príncipe.” (FOUCAULT, 1999a, p. 41)
4 “Por muito tempo, um dos privilégios característicos do poder soberano fora o direito de vida e
morte. Sem dúvida, ele derivava formalmente da velha patria potestas que concedia ao pai de família
romano o direito de “dispor” da vida de seus filhos e de seus escravos; podia retirar-lhes a vida, já
que a tinha “dado”. O direito de vida e morte, como é formulado nos teóricos clássicos, é uma fórmula
bem atenuada desse poder. Entre soberano e súditos, já não se admite que seja exercido em termos
absolutos e de modo incondicional, mas apenas nos casos em que o soberano se encontre exposto em
sua própria existência: uma espécie de direito de réplica.” (FOUCAULT, 1999b, p.127)
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saciados. “A resposta disciplinar oscila entre o negativo e o positivo, a pena e o prêmio”
(FONSECA, M. A., 2004, p.263)
Foucault afirma que o poder disciplinar age diretamente nos corpos, por meio da
observação, classificação e relatório das instituições hierarquicamente dispostas, que
produzem um saber que retorna em discurso normalizador direcionado ao indivíduo, um
discurso que justifica e legitima a existência e poder dessas próprias instituições. Para o
autor, é o “alvará científico” das novas Ciências Humanas, concedido às escolas, instituições
psiquiátricas, carcerárias, etc.5 Abaixo, trecho elucidador do livro “Vigiar e Punir”, cujo tema
perpassa as relações entre o poder soberano e o poder disciplinar dentro do aparato
jurídico penal:
O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e
de retirar, tem como função maior “adestrar”; ou sem dúvida adestrar
para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças
para reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num
todo. Em vez de dobrar uniformemente e por massa tudo o que lhe está
submetido, separa, analisa, diferencia, leva seus processos de
decomposição até às singularidades necessárias e suficientes. “Adestra”
as multidões confusas, móveis, inúteis de corpos e forças para uma
multiplicidade de elementos individuais – pequenas células separadas,
autonomias orgânicas, identidades e continuidades genéticas, segmentos
combinatórios. A disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a técnica específica
de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e
como instrumentos de seu exercício. Não é um poder triunfante que, a
partir de seu próprio excesso, pode-se fiar em seu superpoderio; é um
poder modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma economia
calculada, mas permanente. Humildes modalidades, procedimentos
menores, se os compararmos aos rituais majestosos da soberania ou aos
grandes aparelhos do Estado. E são eles justamente que vão pouco a
pouco invadir essas formas maiores, modificar-lhes os mecanismos e
impor-lhes seus processos. O aparelho judiciário não escapará a essa
invasão, mal secreto. O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida
ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção
normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é específico,
o exame. (FOUCAULT, 1999a, p. 143)
Aqui Foucault percebe o sujeito-jurídico como uma construção das práticas
disciplinares, uma vez que o cidadão detentor de direitos deve primeiramente ser um
cidadão disciplinado, caso contrário, como excluído do “pacto social”, deve ser estudado,
tratado, corrigido e reintegrado. Por sua vez, o cidadão é aquele indivíduo que se encontra
colocado em instituições como a escola, a fábrica, as prisões, as clínicas, de forma a ser
vigiado em grupos, e constituído, fixado, normalizado nestas. (FOUCAULT, 2002, pp. 113114)
O autor denominou este modelo de ação de “Rede Institucional de Sequestro”,
podendo ser compreendida esquematicamente por seus 4 objetivos: Controlar o tempo dos
sujeitos direcionando-os ao trabalho, mecanizar seus corpos de forma a torná-los dóceis ao
trabalho, integrar o tempo e os corpos de maneira produtiva e usar o saber clínico
produzido neste controle de forma a multiplicar este poder. Não basta portanto tornar os
indivíduos eficientes, estes devem ser dóceis, devem acreditar e internalizar a importância
do trabalho como “dignificante”. (Ibid, pp. 115-121)
Neste ponto o autor destaca especialmente o papel central da psicologia e da psiquiatria, que
veiculam um discurso científico de identificação, compreensão e pretensão de cura do criminoso, do
anormal, do louco, do patológico. Um discurso que legitima a si mesmo a partir do momento que cria
o “problema” e se apresenta como o detentor da solução.
5
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Ilustrativamente, o autor utilizou o modelo panóptico criado por Jeremy Bentham
como forma de internalização da ideia de vigilância e controle constantes. O modelo consiste
em uma disposição circular com uma torre de observação no centro. Cada indivíduo, no arco
externo do círculo, fica isolado dos outros e exposto ao campo de visão da torre central, no
entanto, sem conseguir ver quem o observa de lá. Assim, o modelo proporciona plena
observação comparativa dos indivíduos categorizados por aquele que se encontra na torre,
e a consciência de cada indivíduo de que está sendo observado. Foucault ainda ressalta que
talvez sequer exista alguém na torre a observá-los, no entanto os indivíduos são levados a
pensar que sim.
O princípio é: na periferia, uma construção em anel; no centro, uma torre;
esta possui grandes janelas que se abrem para a parte interior do anel. A
construção periférica é dividida em celas, cada uma ocupando toda a
largura da construção. Estas celas têm duas janelas: uma abrindo−se para
o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, dando para o
exterior, permite que a luz atravesse a cela de um lado a outro. Basta
então colocar um vigia na torre central e em cada cela trancafiar um
louco, um doente, um condenado, um operário ou um estudante. Devido
ao efeito de contraluz, pode−se perceber da torre, recortando−se na
luminosidade, as pequenas silhuetas prisioneiras nas celas da periferia.
Em suma, inverte−se o princípio da masmorra; a luz e o olhar de um vigia
captam melhor que o escuro que, no fundo, protegia.
[...]
Além disso, é impressionante a questão do número de pessoas na
reflexão de Bentham. Em muitos momentos ele diz ter resolvido os
problemas de disciplina que existem quando um grande número de
pessoas está nas mãos de um pequeno número.
[...]
Ele (Bentham) coloca o problema da visibilidade, mas pensando em uma
visibilidade organizada inteiramente em torno de um olhar dominador e
vigilante. Ele faz funcionar o projeto de uma visibilidade universal, que
agiria em proveito de um poder rigoroso e meticuloso. (FOUCAULT,
2008, p. 2010)
Por fim, Foucault demonstra em seus trabalhos finais sobre o poder como esse
processo disciplinar está intimamente ligado ao desenvolvimento do capitalismo, de forma
que a sociedade para melhor funcionar mantém seus indivíduos uniformes, segregando do
espaço público aqueles que se afastam dos padrões. Contudo, importante ressaltar que o
filósofo não aloca o poder disciplinar como consequência direta ou fruto exclusivo dos
sistemas capitalistas, e sim como instrumento utilizado por ele, uma vez que o poder
disciplinar e a sociedade de normalização apresentam-se também no contexto do
socialismo.
Da segunda metade dos anos 70 até início dos anos 80, Foucault desenvolve sua
analítica do poder em um âmbito macrofísico, direcionando finalmente seu enfoque para o
Estado. A partir do curso no Collége de France “Em defesa da sociedade” de 1976, o autor
passa a tratar de temas relacionados à biopolítica e elencados à noção de
governamentalidade, cunhando então o conceito de biopoder.
De que se trata nessa nova tecnologia do poder, nessa biopolítica, nesse
biopoder que está se instalando? Eu lhes dizia em duas palavras agora há
pouco: trata-se de um conjunto de processos como a proporção dos
nascimentos e dos óbitos, a taxa de reprodução, a fecundidade de uma
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população, etc. São esses processos de natalidade, mortalidade, de
longevidade que, justamente na segunda metade do século XVIII,
juntamente com uma porção de problemas econômicos e políticos (os
quais não retorno agora), construíram, acho eu, os primeiros objetos de
saber e os primeiros alvos de controle dessa biopolítica. É nesse
momento, em todo caso, que se lança mão da medição estatística desses
fenômenos com as primeiras demografias. É a observação dos
procedimentos, mais ou menos espontâneos, mais ou menos
combinados, que eram efetivamente postos em execução na população
no tocante à natalidade; em suma, se vocês preferirem, o mapeamento
dos fenômenos de controle dos nascimentos tais como eram praticados
no século XVIII. (FOUCAULT, 2005, pp. 290-291)
O autor percebe que em meados do século XVIII até o início do século XIX, há um
desenvolvimento das técnicas de normalização que vão além do poder disciplinar,
extrapolando os limites do corpo individual e passando a incidir massivamente na
população em sua naturalidade, sendo os processos conjuntos da vida o novo objeto
específico de tratamento do poder: nascimento, morte, produção; ou seja, a incidência do
poder deixa de agir pontualmente nas relações intersubjetivas, passando a agir na vida
humana em suas manifestações coletivas mais basilares. Aqui os indivíduos ainda são
sujeitos de conformação, no entanto, agora também integrantes de uma espécie humana,
de uma coletividade e classificados em determinada faixa da população. Em entrevista
intitulada A sociedade disciplinar em crise de 1978, o autor afirma que:
A disciplina, que era eficaz para manter o poder, perdeu uma parte de sua
eficácia.
[...]
Nesses últimos anos, a sociedade mudou e os indivíduos também; eles
estão cada vez mais diversos, diferentes e independentes. Há cada vez
mais categorias e pessoas que não estão submetidas à disciplina, de tal
forma que somos obrigados a pensar o desenvolvimento de uma
sociedade sem disciplina. (Idem, 2006, p. 268)
Com a biopolítica, o Estado moderno especializa a sua atuação, deixando de exercer
sua soberania exclusivamente no território para assumir funções de gestão populacional na
arte de governar, de forma a fortalecer o próprio Estado, percebendo como os discursos
funcionam no sentido macro e resultam em uma população docilizada e produtiva. Ou seja,
a população é objetivada por meio das estatísticas e grandes censos, proporcionando um
conhecimento da realidade essencial para as intervenções estatais e para o controle
populacional. A biopolítica surge então como uma gestão das forças estatais, que deve
buscar manter a vida para garantir sua excelência (FOUCAULT, 2005, pp. 293-294).
Sob os ecos ressoantes da experiência dos Estados totalitários, e reconhecendo na
atualidade uma exposição da vida à violência de uma maneira sem precedentes, Giorgio
Agamben faz referência ao conceito de bipolítica trazido por pelo filósofo francês,
pensando-o enquanto momento em que a vida natural começa a ser incluída nos cálculos do
poder estatal. No entanto, o que o autor italiano desvelará é que esta implicação da vida na
política remonta a tempos muito mais primários do que o identificado por Foucault, e seu
desdobramento na atualidade configura em um gerenciamento da população, de suas forças
produtivas e de seu desenvolvimento calculável, tendo em vista as vidas que valem a pena
ser vividas, e as que não valem.
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BIOPOLÍTICA E EXCEÇÃO EM GIORGIO AGAMBEN
Agamben ressalta que a dinâmica entre vida biológica e política está presente desde
a ideia grega de uma bíos política, ou seja, um viver qualificado para a política, apartado da
ideia geral de zoé, conceito que, por sua vez, designava de forma geral a vida natural de
todos os seres viventes (AGAMBEN, 2007, p.11).
Esta separação semântica nas origens do pensamento ocidental inflaciona-se no
período do nazismo, momento específico no qual os indivíduos são, de forma evidente,
compreendidos em uma estratégia política como simples seres viventes. A partir desse
raciocínio, o autor compreende a politização da zoé, da “vida nua”, como uma transformação
radical das práticas de governo da modernidade, e por isso, também do pensamento
político-filosófico (AGAMBEN, 2007, p. 12), perfazendo-se integralmente em biopolítica.
Para compreender essa dinâmica de forma genealógica, Agamben lança mão de uma
figura do direito romano arcaico, o homo sacer, cuja ambiguidade e contradição consistem
em designar aquele que é, ao mesmo tempo, matável e insacrificável, maldito e santo,
localizado fora tanto do direito humano, quanto do divino (AGAMBEN, 2007, p. 81).
Formata-se naquele espaço do bando no qual “a pessoa é posta para fora da jurisidição
humana, sem alcançar a divina” (Ibid, p. 89), representando a figura originária da vida nua,
da exclusão inclusiva na qual se constituiu a vida política (AGAMBEN, 2007, p. 91).
Aquilo que é capturado no bando soberano é uma vida humana matável
e insacrificável: o homo sacer. Se chamamos vida nua ou vida sacra esta
vida que constitui o conteúdo primeiro do poder soberano, dispomos
ainda de um princípio de resposta para o quesito benjaminiano acerca da
“origem do dogma da sacralidade da vida”. Sacra, isto é, matável e
insacrificável, é originariamente a vida no bando soberano, e a produção
da vida nua é, neste sentido, o préstimo original da soberania. A
sacralidade da vida, que se desejaria hoje fazer valer contra o poder
soberano como um direito humano em todos os sentidos fundamental,
exprime ao contrário, em sua origem, justamente a sujeição da vida a um
poder de morte, a sua irreparável exposição na relação de abandono.
(AGAMBEN, 2007,p. 91)
Sacer significaria, portanto, simplesmente uma “vida matável”. Mas o termo vita, por
sua vez, aparece no direito romano não como um conceito jurídico, mas sim como “o simples
fato de viver ou um modo particular de vida (o latim reúne em um único termo os
significados de zoé como de bíos)” (AGAMBEN, 2007, p. 95). Ou seja, aqui a vida aparece
apenas como contraparte de um poder que ameaça com a morte, aquele poder do pater
familias sobre os demais a quem ele “concede” a vida. A relação se completa então, enquanto
modelo do poder político em geral do soberano sobre os cidadãos, aquele que, como
retomado em Foucault, teve por muito tempo um privilégio característico do direito de vida
e de morte.
Nem bíos político nem zoé natural, a vida sacra é a zona de indistinção na
qual, implicando-se e excluindo-se um ao outro, estes se constituem
mutuamente (...) e a vida humana se politiza somente através do
abandono a um poder incondicionado de morte. Mais originário que o
vínculo da norma positiva ou do pacto social é o vínculo do soberano, que
é, porém, na verdade somente uma dissolução; e aquilo que esta
dissolução implica e produz – a vida nua, que habita a terra de ninguém
entre a casa e a cidade – é, do ponto de vista da soberania, o elemento
político originário. (AGAMBEN, 2007, p. 98)
Este movimento de exclusão inclusiva na ordem representa o mecanismo da exceção
por excelência, ou seja, aquele que suspende a lei para implicar nela, de forma excludente, a
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vida nua, o substrato do político. Na tradição do pensamento político o conceito de exceção
relaciona-se à razão de Estado, consistindo no movimento no qual o soberano, frente a uma
situação política emergencial de ameaça, assume competências extraordinárias por um
determinado período temporal, por meio de uma concentração de poderes que desconhece
limites (MATOS, 2012, p. 23). E se a exceção é o movimento de passagem entre zoé e bíos,
entre vida nua e vida politizada, ela não poderia deixar de ser então também momento
fundador do Direito.
Se a exceção é a estrutura da soberania, a soberania não é, então, nem um
conceito exclusivamente político, nem uma categoria exclusivamente
jurídica, nem uma potência externa ao direito (Schmitt), nem a norma
suprema do ordenamento jurídico (Kelsen): ela é a estrutura originária
na qual o direito se refere à vida e a inclui em si através da própria
suspensão. (AGAMBEN, 2007, p. 35)
Agamben discorre então sobre o paradoxo da soberania e do homo sacer a partir do
estado de exceção: o soberano como aquele que está ao mesmo tempo, dentro e fora do
ordenamento jurídico. “Se o soberano é, de fato, aquele no qual o ordenamento jurídico
reconhece o poder de proclamar o estado de exceção e de suspender, deste modo, a validade
do ordenamento, então ele permanece fora do ordenamento jurídico e, todavia, pertence a
este, porque cabe a ele decidir se a constituição in toto pode ser suspensa” (AGAMBEN, 2007,
p. 22). A figura do homo sacer, daquele implícito no nómos pela sua exclusão, apresenta-se
então sob duas perspectivas: o súdito, cuja vida é politizada no momento em que é despida
de valor político devido a uma ordem pré-estabelecida, e o soberano, que estando no limite
da ordem estabelecida, possui o poder de decisão sobre o limiar da política e da vida nua.
Esta implicação da vida nua na ordem político-jurídica insurge então como um
desdobramento do dever de se pagar com a vida que remonta a um período pré-social, com
uma incondicional sujeição a um poder de morte pelo direito adquirido de participação da
vida política, como se a vida só pudesse entrar na cidade por meio do duplo
matabilidade/insacrificabilidade, cunhando ao mesmo tempo a vida nua e o sujeito de
direito. E se na contemporaneidade a vida se encontra mais claramente no centro da política
estatal, tornando-se biopolítica, e transformando todos os cidadãos em homens sacros, isto
só é possível porque concerne à estrutura originária do poder soberano (AGAMBEN, 2007,
p. 117). Na coexistência entre sacralidade e matabilidade na vida nua, Agamben afirma que
a política contemporânea desloca-se no sentido de coincidir cada vez mais com a vida
biológica de seus cidadãos, não sendo mais possível diferenciar o homo sacer dos demais
cidadãos, a não ser por meio da palavra do soberano (AGAMBEN, 2007, p. 121).
Este pensamento apresentado por Agamben propaga-se em uma direção
desconcertante e catastrófica, afirmando que o campo, como o mais absoluto espaço
biopolítico no qual o poder atua na vida nua sem qualquer mediação, é o paradigma da
modernidade (AGAMBEN, 2007, p. 140). Esse desenvolvimento da biopolítica moderna, na
qual o soberano decide sobre o valor ou desvalor da vida enquanto tal, remete à destruição
de vidas consideradas inúteis em prol do crescimento das demais (AGAMBEN, 2007, p. 149).
Um dos exemplos lançados pelo autor são os debates sobre a eutanásia no século XX, nos
quais Agamben indentifica em um panfleto elaborado por Karl Binding 6 o surgimento da
noção de uma “vida que não merece viver”. Revelando uma lógica que apresenta o que seria
uma espécie de vida desqualificada, contraposta a outras repletas de vitalidade e valor, e
que por isso torna-se politicamente irrelevante, a discussão marca um limiar no qual a vida
deixa de ter valor jurídico, e pode portanto, assim como na lógica do homo sacer, ser morta
sem que se configure um homicídio (AGAMBEN, 2007, p. 146).
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A VIDA NUA NO SISTEMA PRISIONAL
Por mais que se pense que as premissas fundadoras dos campos de concentração
estão soterradas pela moral contemporânea, é impressionante como as situações nas
unidades prisionais permanecem de forma análoga a esta prática, ainda que o discurso
jurídico que as permeiem sustente-se sob os princípios da dignidade humana e dos direitos
fundamentais inerentes a todos os seres humanos.
A história do processo penal e suas repercussões na criminologia comumente
marcam, em fins do século XVIII e começo do XIX, a passagem dos suplícios para o
encarceramento como um resultado do pensamento moderno iluminista (e todas as
premissas do humanismo que este traz consigo), que se consubstaciam nos discursos sobre
reeducação, reabilitação e reinserção social. Uma das conseqüências desse processo é o já
explorado abandono da centralidade da punição, da visibilidade do poder que se exerce de
forma espetacular em praça pública por meio da repressão, e sua transferência para o
campo das instituições, onde a punição se torna velada e adentra a consciência abstrata dos
sujeitos, configurando um poder invisível e disciplinar (FOUCAULT, 1999a, pp. 12-13).
A punibilidade atinge então uma sobriedade punitiva: ao invés de exterminar o
corpo, passa a atuar no sentido de condicioná-lo para atingir sua alma, modificando-o para
eliminar sua periculosidade (Ibid, p. 20) por meio de uma espécie de ortopedia moral,
tornando-o previsível, produtivo, controlável. O direito de punir toma formatos de uma
nova economia do poder de castigar, aumentando seus efeitos e reduzindo seus custos.
Economia política do corpo, pois ainda que não se recorra a castigos violentos ou
sangrentos, ao trancar e “corrigir”, é do corpo que se trata, de suas capacidades e utilidades
na submissão. (Ibid, p. 25)
Na esteira da criminologia, as análise feitas por Foucault lidam mais diretamente
com os discursos utilitaristas da punição e sua pretensão de reeducação que tomaram conta
do direito penal positivado, compreendendo a ressocialização como reintegração em um
sistema de produção normalizado. Trata-se de pensar o modo de execução da pena para
além da matriz retribucionista, da prevenção pela intimidação, focando na sua finalidade de
regeneração e reintegração do condenado à comunidade.
No fantástico mundo da Lei de Execução Penal, determina-se o funcionamento das
unidades prisionais e a rotina as quais os detentos deveriam ser submetidos de forma
específica. Busca-se estabelecer um cuidado do corpo, de forma a torná-lo saudável para a
produção, bem como uma periodização temporal, dia após dia, que incutisse no sujeito um
padrão de comportamento socialmente desejável: assistência e acesso à saúde; privação de
uso de entorpecentes; alimentação regulada e balanceada; exercícios físicos; horários bem
estabelecidos para acordar, para se alimentar e para dormir; divisão ponderada entre
períodos de estudo, períodos de trabalho e períodos de lazer; código disciplinar de ganhos
e perdas com base no comportamento.
A criminologia crítica, por outro lado, aprofunda esta análise no contexto das atuais
economias de mercado, percebendo que este microcosmo disciplinar, para além de buscar
o condicionamento de sujeitos economicamente produtivos, garante uma mão-de-obra
desvalorizada para manutenção das desigualdades sociais. Trata-se de um estudo que pensa
as consequências da ficha criminal quando o dentento retorna à dinâmica social padrão, nas
dificuldades que esta marca implica para um processo de reintegração no mercado de
trabalho. Mostrando, a partir daí, tratar-se de uma reeducação, de uma ressocialização
direcionada à formação de um grupo de subalternos, intensificando o processo de
marginalização de uma determinada classe social, e produzindo então, ao invés da
adequação, o fenômeno da reincidência (JULIÃO, 2012, p. 47).
Ambas as perspectivas apresentadas sobre a prisão, tanto como local de
normalização, quanto de manutenção da marginalização, apostam em uma lógica de
produção de modos de vida, do “fazer viver”, deixando em segundo plano, o confronto com
o outro lado que acompanha a implicação da vida na política, que é o “deixar morrer”.
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Os resultados das pesquisas no sistema prisional, incluindo aqueles realizados pelo
projeto GAMPSP, apontam para este outro viés de enfrentamento, característico de uma
biopolítica aos moldes apresentados por Giorgio Agamben. Apesar das dificuldades
defrontadas pelo grupo, no que tange à coleta de dados reais durante as visitas (visto que a
metodologia de apuração do projeto ainda está sendo desevolvida pelos técnicos do grupo,
bem como a ocorrência de processos de intimidações, eivados de coação e ameaça, aos quais
os presos algumas vezes são submetidos momentos antes das entrevistas), as visitas
realizadas em 20147, e as pesquisas em desenvolvimento em 2015, revelam que as
condições de vida nas Unidades Prisionais se afastam monstruosamente dos discursos
penais e dos procedimentos de execução previstos.
Para além dos problemas da superpopulação carcerária, resultado de uma política
criminal explorada nos estudos acima apresentado, foram identificados graves problemas
concernentes: à qualidade da alimentação e às condições sanitárias, muito aquém dos
estabelecidos para o consumo humano; reduzidas ou negativas oportunidades de estudo;
escassas atividades de trabalho, em as maioria sem finalidade educativa, ou mesmo
produtiva, visto que estão em completa dissonância com o mercado de trabalho formal;
procedimentos disciplinares inconsistentes; numerosos relatos de maus-tratos; omissão na
assistência médica e um alto número de óbitos, pricipalmente suicídios8.
Estes dados questionam a natureza do encarceramento enquanto locus de produção
de um modo vida, conformando-se mais como um campo de desqualificação da vida política.
O afastamento das Unidades Prisionais dos olhos da sociedade, a cegueira criada para
exceção que ali se estabelece, as constantes demandas dos detentos para se “retornar à
sociedade”, e a dificuldade de acesso - tanto efetiva quanto simbólica - da equipe de direitos
humanos nestes locais, reforçam sua existência enquanto estrutura de deslocalização, de
não-lugar por excelência da qual emerge o limiar entre norma e vida nua. Delimita-se
claramente um espaço anódino no qual o ordenamento é de fato suspenso, onde são
cometidas arbitrariedades e atrocidades que não dependem do direito, mas somente da
civilidade e do senso ético da autoridade que age ali como soberana (AGAMBEN, 2007, p.
181).
Na constância da passagem do século XVIII ao XIX, foram coerentes as análises
realizadas por Foucault sob o papel das instituições, enquanto ruptura primordial com às
sociedades de soberania para o desenvolvimento de uma governamentalidade que aposta
nos mecanismos de normalização da sociedadede, lançando mão do encarçaramento para a
produção em massa de subjetividade. No entanto, o próprio filósofo reconhece, como
apresentado no Post-Scriptum de Gilles Deleuze, a brevidade deste modelo, que atingiria
seu apogeu a partir do século XX no pós-segunda guerra, a era do controle ao ar livre que
procede a sociedade disciplinar (DELEUZE, 1992, p. 219).
No referido texto, Deleuze aduz que ao contrário das moldagens realizadas nos
locais de confinamento nas sociedades disciplinares, o controle é realizado por modulações,
uma moldagem autodeformante que muda continuamente (Ibid, p. 221), uma emulação
pautada na competição entre inidivíduos que produz uma constante sensação de
instabilidade e dever de autosuperação. Ou seja, não se trata de afirmar que a normalização
para o controle não se realize mais no interior das instituições, mas sim em constatar sua
expansão para além muros, estendendo-se para toda malha do social. Esta compreensão
permite uma reflexão sobre a real função da prisão em uma época de fluidez, em que a
As visitas de observação e monitoramento foram realizadas nas seguintes unidades: Penitenciária
Professor Jason Soares Albergaria – PPJSA, Presídio de São Joaquim de Bicas I – PSJB I, Presídio de
São Joaquim de Bicas II – PSJB II, Presídio Feminino José Abranches Gonçalves – PRFJAG, Presídio
Inspetor José Martinho Drumond – PRIJMD, Centro de Apoio Médico e Pericial – CAMP, Presídio
Antônio Dutra Ladeira – PRADL, Presídio José Maria Alkimin – PJMA, Penitenciária de Formiga – PFG,
Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires – PPACP, Penitenciária Doutor Manoel Martins
Lisboa Junior – PDMMLJ, Presídio de Muriaé, Penitenciária de Três Corações – PTC, Anexo
Penitenciário de Três Corações, Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto – CPFEP.
8 Conclusões provenientes de relatório final da atividade de monitoramento ainda não publicado.
7
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produção e a adaptação devem ser rápidas e contínuas, em que o tempo passa a ser um bem
de extremo valor para ser desperdiçado com a reeducação, e que, talvez, à luz do diagnóstico
biopolítico apresentado por Agamben, prender signifique, a partir de seu mecanismo de
inclusão exclusiva, simplesmente deixar morrer.

CONCLUSÃO
Lemke ressalta que enquanto Foucault se preocupa em demonstrar que o poder
soberano se legitima somente a partir de uma rede de micropoderes e técnicas de controle,
Agamben direciona suas reflexões para a produção e domínio da vida nua pelo poder
soberano em si, pensando a estrutura biopolítica mais a partir da violência do que dos
processos de normalização. Seu trabalho foca mais nesta divisória entre vida política e vida
nua, na qual a norma é suspensa e a morte se materializa, fazendo de sua biopolítica
essencialmente uma tanatopolítica (LEMKE, 2011, pp. 59-60).
O que Agamben destaca do pensamento de Foucault é exatamente que a biopolítica
consiste em um mecanismo de inclusão exclusiva, evidenciando na política o lugar de
transformação de zoé em bíos, seja esta uma vida qualificada ou simplesmente uma despida
de valor. A partir então das reflexões realizadas9 sobre essa passagem conceitual de
Foucault à Agamben, é cabível questionar se o excesso e as contradições normativas do
ordenamento jurídico, tão evidentes nos processos de execução e na realidade das unidades
prisionais, devem ser percebidas como falhas, ou ocorrências próprias de um sistema
jurídico biopolítico. Em uma sociedade marcada pelo controle e pela economia de mercado,
não é absurdo pensar que a vidas enclausuradas são muitas vezes deixadas a perecer, por
configurarem-se em vidas nuas, não qualificadas para a ordem produtiva e veloz do atual
sistema político.
Esta pesquisa tem, portanto, o intuito de contribuir para o desenvolvimento de
estudos criminológicos, e análises do sistema prisional, partindo dessa mesma passagem do
pensamento de Foucault ao de Agamben.
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Jonivan Martins de Sá1
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo uma breve análise da temática do contrato
social abordada por Nietzsche em sua obra Genealogia da Moral. Dentro desta perspectiva,
em um primeiro momento, recuperarei alguns elementos basilares à concepção
contratualista clássica – mais precisamente em Rousseau, Hobbes e Locke. Posteriormente,
analisarei como Nietzsche aborda a questão da gênese dos Estados de Direito,
descaracterizando a ideia de “contrato” de seus valores inicias de liberdade e proteção, no
sentido de evidenciar os aspectos coercitivos tanto de sua gênese como de sua perpetuação
até a modernidade.
PALAVRAS-CHAVE: Contrato Social; Estado de Direito; Nietzsche.
ABSTRACT: This paper aims at a brief analysis of the social contract theme approached by
Nietzsche in his work On the Genealogy of Morals. From this perspective, at first, I will
recover some basic elements of classical contractual concept – more precisely in Rousseau,
Hobbes and Locke. Subsequently, I will analyze how Nietzsche addresses the question of
genesis of Law States, debased the idea of "contract" from their initial values of freedom and
protection, in order to reveal the coercive aspects of both its genesis as its perpetuation
through modernity.
KEYWORDS: Social Contract; Law State; Nietzsche.

1.
No sentido de construir uma teoria alternativa ao contratualismo clássico, em
Genealogia da Moral, Nietzsche, pensando os preceitos morais através de seu método
genealógico, acaba por apresentar uma nova teoria do direito no ocidente. O que pretendo
aqui é, justamente, uma breve análise, sob a luz da genealogia nietzscheniana, de como
teriam ocorrido os processos civilizatórios que acabariam por tornarem-se elementos
decididamente positivos na construção do aparato normativo dos Estados. Em um primeiro
momento, retornarei de maneira introdutória às lógicas contratualista clássicas – mais
precisamente aos trabalhos de Rousseau, Hobbes e Locke, como os grandes mentores de tal
racionalidade. Posteriormente buscarei refletir sobre a passagem de um estado natural à
um Estado de Direito em Nietzsche. Também analisarei, ainda sob a luz de Nietzsche, como
tais processos civilizatórios tiveram sua gênese e como o conceito de “racionalidade” não só
passaria a existir através destes processos, mas se potencializaria, sempre por uma
perspectiva crítica ao contratualismo clássico. A breve análise que busco aqui, obviamente,
não está isenta de críticas tanto no sentido filosófico como, inclusive, antropológico – na
medida em que naturalmente Nietzsche parte da tradição contratualista para construir sua
crítica, herdando alguns de seus simplismos. Proponho, portanto, uma leitura de Nietzsche
em Nietzsche, ou seja, buscar evidenciar e discutir aspectos que dizem respeito ao texto do
autor – mais precisamente à sua Genealogia da Moral.

2.
A abordagem do direito em Nietzsche nasce como uma crítica direta à tradição
contratualista, até hoje tida – com ressalvas – como a que melhor elucida sobre a questão
da gênese dos Estados de Direito. Dentro de tal tradição tem-se a gênese do Estado através
de uma espécie de pacto, feito por indivíduos inseridos até então em um estado natureza,
onde reinava a desordem e o descontentamento. O contratualismo como escola filosófica é
1 Cientista social pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) e mestrando do PPG em Filosofia
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legado a John Locke, Thomas Hobbes e a Jean-Jacques Rousseau, consistindo sistema de
grande importância para a filosofia e filosofia política desde sua gênese. Dentro desta lógica,
cada homem, cansado das dificuldades advindas de um estado de brutalidade e ignorância2,
aceitaria entregar sua liberdade à uma instancia regulatória que, por sua vez, buscaria
manter certa ordem, garantindo a cada homem sua “porção” de liberdade devida. Afirma
Rousseau (2007, pp.32-33) em seu célebre livro O Contrato Social, publicado originalmente
em 1762:
Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas somente
unir e dirigir as que existem, eles não têm outro meio para se conservar
senão formar por agregação uma soma de forças que possa prevalecer
sobre a resistência, coloca-las em jogo por uma só motivação e fazê-las
agir de comum acordo.
Assim, dentro desta perspectiva de “unir e dirigir” as forças já existentes na
natureza, nasce o Estado de Direito e seu aparato normativo, sob o signo de um contrato.
O contratualista também são conhecidos como jusnaturalistas, por defenderem a
existência de leis naturais, que independem das disposições morais de uma organização
social para existirem. Em 1651, à época da publicação de seu Leviatã, reflete Hobbes (2004,
p.113):
O direito de natureza, a que os autores geralmente chamam jus naturale,
é a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder, da
maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja,
de sua vida [...]. Uma lei da natureza (lex naturalis) é um preceito ou regra
geral, estabelecido pela razão, mediante ao qual se proíbe um homem a
fazer tudo o que possa destruir a sua vida ou privá-lo dos meios
necessários para preservá-la, ou omitir aquilo que pense poder
contribuir melhor para preservá-la.
De maneira explícita está o preceito de normatividade natural ligado à razão em
Hobbes. A razão comanda o julgamento, afirmando a natureza, no sentido de afirmar a
existência de regras gerais e aplicadas de forma atemporal. O crivo da razão, nesse caso,
define (representa) o próprio funcionamento da natureza. Ou ainda: que todo o homem use
todos os poderes disponíveis para conservar a própria vida: assim anseia a natureza através
da razão.
Em Hobbes, o contrato é “a transferência mútua de direitos” (2004, p.115). Assim
como posteriormente foi para Rousseau, concebe que os indivíduos tenham transferido
seus direitos à uma instância superior regulatória, pois
quando se faz um pacto em que ninguém cumpre imediatamente sua
parte, e uns confiam nos outros, na condição de simples natureza (que é
uma condição de guerra de todos os homens contra todos os homens), a
menor suspeita razoável torna nulo esse pacto. Mas se houver um poder
comum situado acima dos contratantes, com direito e força suficiente
para impor seu cumprimento, ele não é nulo (HOBBES, 2994, p.117).
Logo, o que garante a legitimidade e a sobrevivência do contrato é a própria
instância superior, que teria direito à “unir e dirigir” as forças existentes na natureza e
regular, assim, a convivência dos sujeitos em sociedade. Como pode-se facilmente presumir,
2 Existem discordâncias entres os adeptos do contratualismo clássico sobre como se encontrariam os

homens em estado de natureza. Não pretendo adentrar à esta problemática de maneira profunda. Me
reservo a dizer que o maior antagonismo dentro da própria escola contratualista se efetua entre
Hobbes e Rousseau, onde o primeiro defende a tese de que os homens são naturalmente brutos e
hostis e o segundo o oposto.
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o próprio Estado tem esta função, que para Hobbes toma a forma ideal de um estado rígido,
controlador e, sobretudo, punitivo.
Pode-se perceber, portanto, uma divisão entre um estado natural e um estado moral.
Um estado anterior e outro posterior à formação do pacto ou contrato que aglutinou – ou
organizou – os homens em sociedades civis. Além desta divisão entre estados e do
entrelaçamento entre a razão e a natureza, um outro elemento caro à racionalidade
contratualista é a noção de propriedade. Seu grande enunciador foi John Locke e toda a sua
teoria sobre o contrato social caminha em torno desta noção:
Ainda que a terra e todas as criaturas inferiores pertençam em comum a
todos os homens, cada um guarda a propriedade de sua própria pessoa;
sobre esta ninguém tem qualquer direito, exceto ela. Podemos dizer que
o trabalho de seu corpo e a obra produzida por suas mãos são
propriedade sua. Sempre que ele tira um objeto do estado em que a
natureza o colocou e deixou, mistura nisso o seu trabalho e a isso
acrescenta algo que lhe pertence, por isso o tornando sua propriedade.
Ao remover este objeto do estado comum em que a natureza o colocou,
através do seu trabalho adiciona-lhe algo que excluiu o direito comum
dos outros homens (LOCKE, 1994, p.98).
A noção de propriedade pode seguramente ser apontada como produto de uma
época de valorização das propriedades não-nobres e emergência da classe burguesa. Dentro
desta lógica, todos teriam direito à propriedade, independentemente de serem nobres ou
não. No trecho acima citado, pode-se perceber claramente a consonância desta noção com
a de transcendência de um estado de natureza à um Estado de Direito, na medida em que a
propriedade nasce da transferência de objetos de um estado à outro, através do trabalho do
corpo (primeira propriedade). Pode-se perceber, portanto, a relação entre a racionalidade
contratualista e uma racionalidade de fundo econômico (liberal), emergente na mesma
época. Teoria política e econômica andam juntas, desde o princípio. Não seria diferente com
o contratualismo, onde tal complementariedade é reforçada.
Em suma, pode-se concluir que o contratualismo, além de pretender elucidar a
criação dos Estados de Direito, também enfatizou esta separação dos direitos, entre natural
e civil. É importante ressaltar que o direito natural não deixa de existir nas sociedades
complexamente organizadas, mas sim, acaba sendo complementado pelo direito civil. Nas
palavras de Hobbes (2004, p.131), são as leis da natureza que “ditam a paz como meio de
conservação das multidões humanas”, além de acabarem dizendo respeito (entrelaçandose) “à doutrina da sociedade civil”.

3.
Passo a uma análise da Genealogia da Moral de Nietzsche, no sentido de contrapor a
teoria do direito nietzscheniana ao contratualismo de Hobbes, Rousseau e Locke.
A filosofia de Nietzsche se distancia claramente do pensamento de sua época na
medida em que toma para si o pressuposto da existência de uma vontade de potência que
permeia todo o universo, isto é, uma vontade de ter poder, se sobressair em relação aos
outros; vontade esta que se manifestaria em todos os âmbitos do universo: desde a simples
relação entre micróbios, a digestão, ou a relação entre humanos; todos os elementos da
cosmologia nietzscheniana estão dispostos de tal maneira que tem necessidade natural de
sobressaírem-se uns aos outros. Neste ponto, por exemplo, surge o choque entre Nietzsche
e Darwin, na medida em que o primeiro acredita não ser necessariamente a necessidade de
adaptação o principal vetor da evolução biológica –ideia defendida pelo segundo e herdada
pela biologia hegemônica–, mas sim, a necessidade ou vontade de ter poder que cada
partícula – ou organismo biológico – possuiria. Nas palavras do próprio Nietzsche:
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A vontade de acumular forças é específica para o fenômeno da vida,
nutrição, procriação, hereditariedade – para a sociedade, Estado,
costumes, autoridade. Não nos seria permitido também considerar essa
vontade como causa agente na química? – e na ordem cósmica?
E segue:
Não somente constância de energia: mas maximu de economia do gasto:
de maneira que o desejo de tornar-se mais forte, em cada centro de força,
é a única realidade – de forma alguma conservação de si, mas desejo de
se apropriar, de se tronar senhor, de aumentar, de se converter em mais
forte (2006, p.258).
Portanto, vontade de potência versa, inclusive, sobre a necessidade de aniquilação
de elementos operantes na vida e na cosmologia, para que haja uma nova gênese e assim
caminhem as partículas de um universo sempre em movimento. “A magnitude de um
‘avanço’, inclusive, se mede pela massa daquilo que teve de lhe ser sacrificado; a
humanidade enquanto massa sacrificada ao florescimento de uma mais forte espécie de
homem – isto seria um avanço...” (NIETZSCHE, 2010, p.62). O sacrifício entraria como
elemento completar à vontade de potência: um não existiria sem o outro. Longe dos
utilitarismos, a vontade de potência versa sobre um jogo violento que ocorre na própria
disposição universal. Tal jogo se manifestaria em todos os níveis do universo, como já citei
acima. Não seria diferente na construção e disposição das sociedades.
Logo, a questão sobre a gênese do Estado de Direito, não poderia estar dissociada
desta lógica da vontade de potência, que acaba se traduzindo para a realidade social sob o
signo da violência:
[...] a inserção de uma sem normas e sem freios numa forma estável,
assim como tivera início com um ato de violência, foi levada a termo
somente com atos de violência – que o mais antigo “Estado”, em
consequência, apareceu como uma terrível tirania, uma maquinaria
esmagadora e implacável, e assim prosseguiu seu trabalho, até que tal
matéria-prima humana e semianimal ficou não só amassada e maleável,
mas também dotada de uma forma. [...]Utilizei a palavra “Estado”: está
claro a que me refiro – algum bando de bestas louras, uma raça de
conquistadores e senhores, que, organizada guerreiramente e com força
para organizar, sem hesitação laça suas garras terríveis sobre uma
população imensamente superior em número, mas ainda informe e
nômade. Deste modo começa a existir o “Estado” na terra: penso ter
acabado com aquele sentimentalismo que o fazia começar com um
contrato (NIETZSCHE, 2010, p.69)
Portanto, o “contrato” social em Nietzsche, não é necessariamente um pacto de
comum acordo, no sentido de transferência de direitos, mas sim, uma vontade de potência
se impondo como dominadora.

3.
Como se percebeu anteriormente, a questão da razão se fez de extrema importância
à escola contratualista, na medida em que as leis naturais – como regras gerais atemporais
– eram transmitidas tanto aos indivíduos naturais quanto aos sujeitos organizados em
Estados Civis através desta suas capacidades racionais É interessante constatar que
considerando o pensamento de Nietzsche, a racionalidade também pode estar ligada à
questão da gênese dos Estados de Direito. Nietzsche faz mister, portanto – para uma melhor
compreensão do conceito de razão –, um retorno à pré-história do homem, onde, na possível
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decorrência de uma vontade de potência, um grupo opressor decide construir os arcaicos
sistemas de direito.
Pode-se deduzir que em um primeiro momento, para Nietzsche, seria através de
atos de violência que as organizações humanas puniriam aqueles que transgredissem os
primitivos códigos de direito. Até aqui, se percebe uma certa consonância entre o
pensamento nietzscheniano e as teses contratualistas3, na medida em que o autor parece
admitir a passagem de um estado a outro. Mas o que torna essa visão de Nietzsche da gênese
da sociedade civil particularmente interessante é justamente o fato de que nesta percepção
a ideia de razão está ligada ao contrato através de relações de poder, de uma conjuntura de
ações violentas. É preciso ter-se em mente o fato de que Nietzsche não utiliza
necessariamente do termo “violência” quando trata de sua relevância no que chamo aqui de
processo civilizatório: o autor faz longa explanação em sua Genealogia da Moral acerca de
como através da ideia de “castigo” – no sentido físico e como supressão de direitos
individuais – tornou-se possível a construção não só de uma realidade de sociabilidade, mas
também da própria ideia de “razão”:
Com ajuda de tais imagens e procedimentos [torturas físicas que fariam
o homem primitivo lembrar-se das normas sociais], termina-se por reter
na memória cinco ou seis ‘não quero’, com relação aos quais se fez uma
promessa, a fim de viver os benefícios da sociedade – e realmente! Com a
ajuda dessa espécie de memória chegou-se à “razão”! – ah, a razão, a
seriedade, o domínio sobre os afetos, toda essa coisa sombria que se
chama reflexão, todos esses privilégios e adereços do homem: como foi
alto seu preço! Quanto sangue e quanto horror há no fundo das “coisas
boas”... (NIETZSCHE, 2010, p.47)
Portanto, para Nietzsche, a racionalidade utilizada no trato social nasce de um
imperativo de dor. Dentro desta perspectiva, a violência propriamente dita deixou sua
marca em nosso quotidiano, agindo como um elemento positivo – no sentido constitutivo –
em nossa configuração social.

4.
Diante disso, pode-se imaginar que a utilização da violência não ocorreu somente no
sentido de coibir fisicamente, mas sim, também, no sentido de coerção psicológica –
positiva: criadora de simbolismos e, inclusive, valores. Nietzsche recupera em sua
genealogia (2010, p.55) a gênese da construção destes valores, ligando-a às concepções
primitivas de uma racionalidade comercial:
O olho estava posicionado nessa perspectiva; e com a rude coerência
peculiar ao pensamento do mais primitivo homem na antiguidade,
pensamento difícil de mover-se, mas inexorável no caminho escolhido,
logo se chegou à grande generalização: ‘cada coisa tem seu preço; tudo
pode ser pago’ – o mais velho e ingênuo cânon moral da justiça. O começo
de toda a ‘bondade’, toda ‘equidade’, toda a ‘boa vontade’, toda
‘objetividade’ que existe na terra.
A relação entre credor e devedor, portanto, é a relação inicial que incita atos
violentos, simbólica ou fisicamente – embasados em lei –, entre os homens já inseridos em
um Estado de Direito. Disso segue-se o processo da criação dos próprios valores sociais:
todos os ditames sociais – e em sua base a ideia de racionalidade, objetividade – são
produtos dessa relação. Na medida em que cada coisa possui seu preço, as ofensas sofridas
agora têm valor de dano sofrido, dano este que pode ser reparado não somente em seus
Especialmente Hobbes, para quem o estado de natureza era um estado violento e só seria
controlado com mais violência.
3
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custos monetários – através de algum tipo de ressarcimento financeiro – mas também em
seus custos simbólicos. Daí advém a noção de justiça para Nietzsche. Justiça é o
ressarcimento por danos sofridos. Logo, todos os enunciados do Direito são constituídos
segundo tais preceitos: o de reparação de algum tipo de dano. Tais reparações, em um
primeiro momento, são feitas de modo a suprimir o devedor de seus direitos sociais – ou
seja, a lógica primitiva do “olho por olho” – como argumenta o próprio Nietzsche (2010,
p.56):
O castigo, nesse nível dos costumes [primitivos], é simplesmente uma
cópia, mimus [reprodução] do comportamento normal perante o inimigo
odiado, desarmado, prostrado, que perdeu não só qualquer direito e
proteção, mas também qualquer esperança de graça; ou seja, é o direito
de guerra e a celebração do Vae victis! [ai dos vencidos!] em toda a sua
dureza e crueldade – o que explica porque a própria guerra (incluindo o
sacrifício ritual do guerreiro) forneceu todas as formas sob as quais o
castigo aparece na história.
Portanto, dentro desta perspectiva primitiva, a supressão dos direitos civis do
devedor dá-se como reprodução do próprio estado de natureza cuja a existência é defendida
pelos contratualistas, mas que, para Nietzsche, é melhor representado pelo
“comportamento normal perante o inimigo odiado”. Aqui pode-se perceber claramente que
mesmo inseridos em um Estado de Direito – assim como nos contratualistas – alguns
comportamentos naturalizados – sobretudo primitivamente – são aceitos. O castigo
primitivo enunciado por Nietzsche parece trabalhar sob esta lógica.
Na medida em que o curso da história humana avança, os processos que levaram à
gênese da noção de justiça – e sua ligação com uma conjuntura de violência e vontade de
potência – ficam ainda mais disformes e camuflados, na medida em que os códigos do
Direito tornam-se mais complexos, como produto de sociedades mais fortes:
Com o aumento do poder de uma comunidade, ela não mais atribui tanta
importância aos desvios dos indivíduos, porque eles já não podem mais
serem considerados tão subversivos e perigosos para a existência do
todo: o malfeitor não é mais ‘privado da paz’ e expulso, a ira coletiva já
não pode se descarregar livremente sobre ele [...] (Ibidem).
É este o momento onde se tem o início da construção e efetivação do Direito Penal
Moderno, com todas as suas nuances de “humanização” da pena, tornando-as mais brandas
– pelo menos sob o ponto de vista de seu enunciado – se comparada à lógica primitiva das
punições. Os direitos civis do malfeitor não é mais suprimido: o que parece passar a existir,
é uma mudança de status social, ou a violenta vontade de potência tornando-se mais
simbólica e inclusive branda:
[...] a partir de então ele é cuidadosamente defendido e obrigado pelo
todo, protegido em especial da cólera dos que prejudicou diretamente. O
acerto imediato com as vítimas da ofensa; o esforço de circunscrever o
caso e evitar a maior participação e inquietação; as tentativas de achar
equivalentes e acomodar a questão; sobretudo a vontade cada vez mais
firme de considerar toda a infração resgatável de algum modo [...] (Ibid.)4.

Nietzsche segue nas páginas seguintes a interessante reflexão de como uma comunidade dotada de
consciência de poder acaba por tornar seu direito penal mais brando, até o ponto ideal, de uma
comunidade ideal, onde – impulsionada por um nível de consciência de poder extremo – não mais
veria necessidade em penalizar os subversivos à normas. Conclui que quanto mais frágil uma
comunidade se encontra, mais necessidade tem de penalizar rigidamente.
4
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5.
A funcionalidade desta lógica da relação comercial entre credor/devedor está,
justamente, intrínseca a um processo de “humanização” do homem (ou domesticação, para
usar um termo caro a Nietzsche): o homem animal, tornando-se o homem social. A
sociabilidade só é construída a partir do advento das relações comerciais5: é utilizada no
sentido de a raça dominadora encontrar uma forma mais cômoda de convívio, mesmo que
sustentado os elementos passivos desta relação através da coação. Por “cômodo” não se
deve ler algo que se assemelhe a um status de bem-estar social. A comodidade almejada
inicialmente, que acaba por levar à gênese do Estado de Direito e à domesticação do animal
homem, é o próprio sentimento de satisfação advindo do livre fluxo de poder, ou seja, da
efetivação da vontade de potência por parte de quem impôs a nova organização.
Nietzsche ainda argumenta no sentido de que esta lógica coercitiva “humanizadora”
torna o homem “um animal capaz de fazer promessas” (2010, p.44). Como outrora elucidou
o sociólogo Émile Durkheim (2007, pp.2-3), o próprio nascimento em sociedade já é um fato
coercitivo – foi o que chamou de fato social: não se escolhe nascer ou não em sociedade.
Seguindo tal pressuposto, em paralelo à lógica nietzscheniana, poder-se concluir que no
tocante ao relacionamento entre credor/devedor não há efetiva escolha em se entrar ou não
no mecanismo. Já que nascidos em berço “socializado” – ou “domesticado” – os sujeitos
automaticamente se relacionarão, em algum momento de suas vidas, diante de tal
perspectiva – provavelmente no decorrer de toda ela. Já nascem sob o pressuposto de uma
promessa: a de não cometerem infrações, a de não deverem em nenhum momento nada a
ninguém, sob a pena de cobrança dentro da lei. Esta é a própria humanização do animal
homem: tornar o animal homem capaz de se comprometer a se portar como
credor/devedor.
Tal forma de racionalidade, inevitavelmente acabaria por impulsionar uma visão
específica sobre as próprias noções de “bem” e “mal” em Nietzsche. Ou seja, a lógica do
credor/devedor acaba por dar forma à uma noção específica de comportamento moral.
Dentro desta perspectiva, por exemplo, a noção de remorso – ou da má-consciência –
existiria no sentido de penalizar o indivíduo que escapa aos braços da lei, como forma
psicológica de castigo. Devemos “algo” a nossos antepassados, construtores de nossa
configuração social.
Na originária comunidade tribal – falo dos primórdios – a geração que
vive sempre reconhece para com a anterior, e em especial para com a
primeira, fundadora da estirpe, uma obrigação jurídica (e não um mero
vínculo de sentimento: seria lícito inclusive contestar a existência deste
último durante o mais longo período da espécie humana). A convicção
prevalece de que a comunidade subsiste apenas graças aos sacrifícios e
às realizações dos antepassados – e de que é preciso pagar isso com
sacrifícios e realizações [...] (NIETZSCHE, 2010, p.71).
Dentro desta lógica, com o passar dos séculos, e a efetivação dos processos
induzidos da construção de nossos sistemas de pensamento, pode-se imaginar que com
esforço mínimo nossos antepassados tornaram-se deuses, cobrando-nos cada falta em
relação a seus ideais. Talvez esta possa ser a própria gênese de alguns deuses modernos: a
necessidade do remorso para que se viva em uma sociedade relativamente harmoniosa. O
remorso, portanto, nada mais é, que uma forma de controle social: por isso insiste Nietzsche
em nomear a moral cristã como moral de rebanho. A construção do remorso se daria de
forma violenta, pois coercitiva, invasiva, controladora. Dada a não necessidade de
penalidade física – supressão dos direito civis – toma para si o aspecto simbólico da coerção.

5

Percebe-se, portanto, alguma consonância com as teorias de Locke. Voltarei a esse ponto a seguir.
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6.
São estes os pontos que gostaria de destacar, no sentido de uma herança das
discussões contratualistas exposta no pensamento de Nietzsche:
1- A existência de leis naturais;
2- A aparente passagem de um estado de desorganização à um estado organizado,
Estado de Direito;
3- A existência de uma racionalidade econômica que acaba por alavancar e sustentar
esta passagem.
O que facilmente pode-se perceber é uma espécie de inversão feita por Nietzsche,
no sentido de descaracterizar o processo da gênese do Estado de sua carga pacífica e
substancialmente libertadora. O que Nietzsche acaba por tentar evidenciar é, justamente, o
oposto, ou seja:
1- Que as leis da natureza longe de garantirem a vida e a liberdade, como queriam
os contratualistas, dizem respeito ao livre curso de poder, logo, à vontade do mais forte sob
o mais fraco;
2- Que a passagem de um estado à outro se deu como forma de exercício de uma
vontade de potência, ou seja, através de relações de poder que visavam satisfazer as
necessidades de um grupo física e intelectualmente superior. Assim, organizar e proteger
tem por sinônimos manipular e privar de liberdade. Quanto mais afirma-se a vontade de
potência, mais se está de acordo com as leis naturais, leis estas que são naturalmente
coercitivas. Portanto, a gênese do Estado se dá de forma essencialmente coercitiva;
3- E que a racionalidade comercial, muito antes de visar proteger a propriedade e a
liberdade de comércio, tem como objetivo principal e inicial a punição dos sujeitos já
inseridos no Estado de Direito e manutenção da lógica que legitima tal Estado.
Portanto, Nietzsche herda o cerne das questões do contratualismo, no sentido de
descaracterizá-lo de sua verdade – ou pretensão de verdade –, invertendo toda a lógica de
seu funcionamento. Coloca o contratualismo clássico no crivo das discussões já
influenciadas pela moral. Ao denominar de “sentimentalismo” (2010, p.69) a racionalidade
que opera o contratualismo, coloca-o sob uma perspectiva de negação das verdadeiras leis
naturais: da vontade de potência, já que parece afirmar uma igualdade natural entre os
indivíduos antes dos Estados Civis6.

7.
No decorrer desta breve exposição, busquei analisar uma percepção nietzscheniana
da ideia de contrato social. Ou seja, busquei recuperar as sínteses mais expressivas do
pensamento de Nietzsche no tocante à gênese dos Estados de Direito. Em um primeiro
momento, recapitulando o contratualismo clássico de Hobbes, Rousseau e Locke, busquei
evidenciar como esta tradição percebia o contrato social como algo substancialmente
libertário e protetor, no sentido de garantir tanto a liberdade quanto a proteção de seus
contratantes. Posteriormente, busquei recuperar a crítica nietzscheniana à essa abordagem
clássica, exposta em Genealogia da Moral, evidenciando que Nietzsche acaba invertendo os
eixos de valores que animariam todo o sistema de criação dos Estados. Se para os
contratualistas o contrato se deu de forma pactual, para Nietzsche nem este se deu desta
forma, como nem sequer existiu a ideia de um contrato: os Estados de Direito se deram
através da efetivação de uma vontade de potência, coerção pura no sentido de organizar e
controlar massa intelectualmente e fisicamente inferiores.
A abordagem nietzscheniana do problema do contrato continua tão polêmica
quanto à época de sua publicação, no final do século XIX. Embora polêmica, seu modo de
fazer filosofia e, sobretudo, sua crítica à modernidade se tronaram base para múltiplas
abordagens igualmente polêmicas e inovadoras acerca de temas filosóficos e sociais.
Obviamente, Nietzsche é um opositor ferrenho de uma igualdade naturalizada, tão defendida pelos
contratualista.
6
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Aqueles familiarizados com os conceitos foucaultianos de “biopolítica” e “dispositivo”, por
exemplo, certamente sentem de longe a influência de Nietzsche, no sentido de
descaracterizar alguns processos civilizatórios de suas imagens imaculadas. Arriscaria
pensar, inclusive, que Nietzsche é o grande pai desta escola que estuda o biopoder, não como
poder meramente no sentido político e financeiro, mas sim, como um emaranhado de
estruturas, físicas e simbólicas que tem como objetivo o controle do corpo e das capacidades
criativas dos sujeitos em sociedade. Nesse sentido, o contrato coercitivo de Nietzsche, se
construiria como a própria abordagem inicial ao problema do biopolítica.
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RESUMO: O uso de crack por mulheres, principalmente durante a gestação, é considerado
um problema de saúde pública. A relação entre o Estado e as gestantes usuárias de crack
leva a refletir sobre a questão da vida e o modo como o controle sobre ela se dá a partir
práticas de governo. Destarte, no presente trabalho buscamos problematizar o
gerenciamento biopolítico exercido nas práticas de governo em relação a gestantes que
fazem uso de crack partindo da análise dos discursos que atravessam as produções
acadêmicas sobre esse tema. O processo metodológico consistiu, primeiramente, de uma
revisão bibliográfica a fim de averiguar o que está sendo produzido sobre uso de crack por
mulheres. Para desenvolver essa discussão, fundamentamo-nos em dois operadores
conceituais centrais: o conceito de "vida nua", desenvolvido por Giorgio Agamben; e a
teorização sobre biopolítica a partir de Michel Foucault. De modo geral, os discursos
relacionados às usuárias evidenciam: a falta de controle sobre o corpo, bem como com a
contracepção, gestações de alto risco, negligência com o cuidado dos/as filhos/as. Assim, ao
analisarmos estratégias biopolíticas como a aplicação de anticoncepcionais de efeito
prolongado, internação compulsória, retirada da guarda dos filhos, entre outras, fica
evidente o modo como o Estado se apropria dos corpos dessas mulheres. Nota-se a
necessidade de ampliar os estudos no que tange ao uso de crack por mulheres,
principalmente durante a gestação. Ressaltando-se, assim, a importância do
desenvolvimento de pesquisas que busquem olhar para o uso de crack por mulheres como
um fenômeno com múltiplos determinantes e atentando para as relações no nível
micropolítico.
PALAVRAS-CHAVE: Gestantes. Crack. Biopolítica. Vida nua.
ABSTRACT: The crack use by women, especially during pregnancy, it's considered a public
health problem. The relationship between the State and pregnant crack users leads to
reflect on the question of life and how the control over it occurs from governance practices.
Thus, this study question the biopolitical management in governance practices relative to
pregnant women who use crack. We started from the discourses' analyzing that crossing
the academic productions on this topic. First, the methodology consisted of a literature
review in order to investigate what is being produced about crack use by women. In order
to develop this discussing, we based on two central concepts: the notion of "bare life",
developed by Giorgio Agamben; and the theorization about biopolitics as from Michel
Foucault. Altogether, the discourses related to users show: the lack of control over the body,
as well as, with contraception, high-risk pregnancies, neglect of child care. Therefore, when
analyzing biopolitical strategies such as, the use of prolonged effect's contraceptives,
compulsory internment, withdrawal of child custody, etc, becomes evident how the State
appropriates the bodies of these women. Note the need to increase the studies regarding
the crack use by women, especially during pregnancy. Highlighting, as well, the importance
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of developing research that attempts to look the crack use by women as a phenomenon with
multiple determinants and considering relations in the micropolitical level.
KEYWORDS: Pregnant women. Crack. Biopolitics. Bare life.

INTRODUÇÃO
A droga crack tem ganhado grande visibilidade nos últimos anos, apesar de seu uso
no Brasil datar do final dos anos 80 (OLIVEIRA; NAPPO, 2008). Os veículos midiáticos por
sua vez, propagaram a construção e reforçam a dita "epidemia" de crack, a qual tem sido
alvo de diversos estudos (e.g. MELOTTO, 2009, ROMANINI; ROSO, 2012). A temática da
drogadição gera um forte impacto em nosso meio, já que está perpassada por aspectos de
ordem política, do campo da saúde e até mesmo da segurança pública. Destarte, o uso de
crack é considerado por diversos atores sociais, bem como, nos meios de comunicação como
epidêmico, o que influencia no modo como a sociedade entende e lida com a droga e as
pessoas que dela fazem uso. A “epidemia” de crack também serve como justificativa para
medidas autoritárias e higienistas como a internação compulsória, que se inscrevem no
movimento conservador opositor à proposta da Reforma Psiquiátrica em curso no país.
No que tange à caracterização de pessoas que fazem uso de crack, as mulheres eram
consideradas uma “fração oculta da sociedade". Por muito tempo elas consumiram, e ainda
hoje usam drogas às escondidas, posto que esse uso contraria a representação normativa
da mulher enquanto mãe, esposa e cuidadora da família (OLIVEIRA; NASCIMENTO; PAIVA,
2007). Nesse sentido, Marco Aurélio Prado e Isabela Queiroz (2012) discutem que a
diferenciação vinculada aos corpos masculinos e femininos fizeram com que se produzisse
um ocultamento de determinadas práticas sociais não atribuídas diretamente às mulheres,
como o uso de drogas, principalmente ilícitas.
Uma vez que o uso de crack por mulheres entrou para o rol de problemas de saúde
pública do país, práticas e políticas têm sido implementadas em relação a elas. Quando essa
usuária está gestante o debate entre modos de cuidado e autonomia do sujeito se acirram.
Nos serviços de atenção a esse público reverbera a tensão sobre como conciliar os direitos
das mulheres e os direitos desses/as filhos/as. Destarte, torna-se importante analisar as
práticas de governo direcionadas às usuárias de crack, mais especificadamente,
questionando quais argumentos sustentam as estratégias de controle desses corpos
empregadas pelo Estado. Portanto, visando discutir sobre o fato dessas vidas serem
posicionadas enquanto espaços abertos de intervenção desenvolveremos uma discussão
para além da compreensão da vida individual, mas que conjectura a produção de sujeitos
no coletivo. Do mesmo modo, as perspectivas nas quais nos situamos (estudos
antropológicos e em psicologia social) entendem que o sujeito nunca é anterior ao discurso.
Portanto é preciso levar em conta que a sociedade como um todo está imbricada na
construção do fenômeno de uso de crack, personalizado em determinados sujeitos.
Ainda sobre a lógica das produções coletivas, os textos acadêmicos se apropriam
dos fenômenos sociais, assim como os conformam. As produções científicas não só
descrevem, mas também influenciam/produzem ações na atenção à saúde, logo se
(re)inserem na malha social respaldando práticas e políticas. Por isso, torna-se
imprescindível atentar para o que está sendo descrito no âmbito acadêmico e quais
pressupostos estão embasando tais conclusões. Neste trabalho buscamos problematizar o
gerenciamento biopolítico exercido nas práticas de governo em relação a gestantes que
fazem uso de crack a partir da análise dos discursos que atravessam as produções
acadêmicas sobre esse tema.

METODOLOGIA
Trata-se de um recorte da pesquisa intitulada "Gênero e Drogas: uma análise dos
discursos sobre atenção a gestantes que fazem uso de crack", a qual possui como objetivo
geral a análise de como a economia moral opera nas cenas de cuidado em relação à atenção
a gestantes que fazem uso de crack. Sendo assim, o primeiro momento desse trabalho
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consistiu numa revisão bibliográfica a fim de averiguar o que está sendo produzido sobre
uso de crack por mulheres. Essa configura-se como uma pesquisa em fontes documentais
ou bibliográficas daquilo que já fora desenvolvido de modo semelhante ou complementar
ao estudo pretendido (MARCONI; LAKATOS, 2003).
Deste modo, o escopo da presente revisão bibliográfica baseou-se em uma pesquisa
a duas bases de dados, Portal da CAPES e PsycINFO. Cruzamos os termos (conforme os
Descritores em Ciências da Saúde - BVS): gestantes X crack; mulheres X crack; mulheres X
drogas; crack (in title) X pregnant. Após excluirmos aqueles que não enfocavam o uso de
crack por mulheres, os documentos repetidos e os não disponíveis através do acesso pelo
proxy da UFRGS, restaram dezenove produções acadêmicas para leitura detalhada, entre
artigos, dissertações e trabalhos de conclusão de curso.
As produções acadêmicas selecionadas foram lidas e sistematizadas. Destarte, neste
escrito desenvolvemos uma análise dos discursos que atravessam esses documentos.
Sustentando-nos em Michel Foucault (2008) consideramos os discursos enquanto espaços
de exterioridade, que produzem e revelam "verdades". Assim, suas concepções teóricas nos
impelem a pensar sobre as construções históricas, os regimes de saber-poder que
interatuam nas condições de possibilidade para emergência de determinados discursos.
Portanto, a interpretação e análise do dados fundamentar-se-ão em dois operadores
conceituais centrais: o conceito de vida nua, desenvolvido por Giorgio Agamben (2007); e a
teorização sobre biopolítica a partir de Michel Foucault (1979; 2002).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A grande maioria das produções investigadas caracterizaram-se como estudos
epidemiológicos. Estes ao buscarem descrever os fatores que influenciam no processo
saúde-doença auxiliam a medir efeitos, seja do uso de uma droga, do tratamento ou das
diversas situações relacionadas. Assim, fornecem dados para analisar e modificar as
situações. Portanto, o modo como tais dados são coletados, apresentados e analisados
influencia na elaboração de políticas públicas, estratégias de enfrentamento, significado
conferido socialmente a determinado fenômeno, etc. Sendo assim, discorreremos de modo
sucinto sobre os principais argumentos que se valem os artigos, para posteriormente,
articularmos as produções discursivas1 com os pressupostos teóricos de Foucault e
Agamben.
Na pesquisa realizada foram recorrentes os documentos selecionados que
expuseram dados para demonstrar o crescimento do consumo de crack, salientando o
aumento do uso entre as mulheres. Sendo assim, esses estudos associam esse aumento de
uso a um problema de saúde pública (KASSADA et al., 2013; FIOCCHI; KINGREE, 2001;
BOTELHO; ROCHA; MELO, 2013; OLIVEIRA; PAIVA; VALENTE, 2007). Para corroborar tal
posição, discorrem sobre as repercussões do abuso de crack na esfera da saúde pública, com
destaque para o impacto econômico: altos custos para desintoxicação, hospitalização
prolongada, associação com criminalidade (COSTA et al., 2012); igualmente, descrevem as
gravidezes das usuárias como onerosas em função dos aparatos da saúde e assistência social
utilizados (MELLO, 2011).
Após apresentarem diversas consequências e as complicações obstétricas, fetais e
neonatais que o uso de crack acarreta para a saúde da mulher e da criança, os estudos
indicam a falta de dados precisos e inexistência de consenso a respeito da relação entre o
consumo de crack e impactos para a mulher e o feto (BOTELHO; ROCHA; MELO, 2013;
MARQUES et al., 2012; KUYAVA, 2013; KASSADA et al., 2013; COSTA et al., 2012). Aliado a
isso, Ana Cecília Marques et al. (2012), mencionam que poucos estudos detectaram
diferenças entre os filhos de mães usuárias e não usuárias de crack, no que se refere tanto
às complicações ao nascimento quanto no desenvolvimento. Entretanto, tais complicações
foram apresentadas nesses artigos como decorrência principal do uso da substância,
Pensadas como algo que expande e perpassa os discursos dos artigos analisados, enquanto uma
produção intrínseca ao social.
1
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ficando periféricas as discussões sobre o contexto de vida da mulher, da gestação e do
cuidado em saúde. Igualmente, comportamentos atrelados às usuárias de crack como
violência, roubo, prostituição, sexo desprotegido, estavam calcados num dos argumentos
centrais da maioria das produções que é a dependência química.
Por conseguinte, determinadas pesquisas que se detiveram em descrever as
características das usuárias de crack, traçaram um perfil baseado em determinados
marcadores, como: baixo nível socioeconômico, baixa escolaridade, jovens, desempregadas,
moradoras de rua (BOTELHO; ROCHA; MELHO, 2013; COSTA et al., 2012; KUYAVA, 2013;
MARANGONI; OLIVEIRA, 2013; OLIVEIRA; PAIVA, 2007). Dentre os marcadores de
diferença no que diz respeito ao uso de drogas por gestantes acionados nos documentos
salientam-se: o baixo nível socioeconômico e a baixa escolaridade.
Segundo Kassada et al. (2013, p.469) "as gestantes que tinham menos de 04 anos de
estudo tinham 9,41 vezes mais chances de usar drogas de abuso quando comparadas às
mulheres que tinham mais de 11 anos de estudo". Juntamente são apresentados dados de
desemprego entre as usuárias. O marcador de classe foi evidenciado com frequência nos
estudos analisados, os quais relacionam o uso de crack a "populações de baixa renda":
"Atualmente o crack acabou se difundindo entre jovens vulneráveis pelo seu baixo custo e
rápido efeito" (KUYAVA, 2013, p.23). Essa categoria se mostra um marcador de diferença
quando percebido que baseados nesses dados se justificam associações com criminalidade,
violência, prostituição para obtenção da droga e/ou dinheiro. Traçar um perfil de usuária
pode acarretar na visualização das pessoas, oportunizando a elaboração de políticas
específicas a esse grupo, mas ao mesmo tempo, é capaz de inibir um debate (o qual deveria
ser antecedente) sobre os problemas estruturais que subjazem o incentivo e acesso à escola,
as oportunidades de emprego no país, a distribuição de renda, políticas sociais, etc.
Seguindo a lógica do perfil de usuária, vários artigos (COSTA et al., 2012; KASSADA
et al., 2013), tenderam a generalizar o padrão de uso de crack, como se todas as pessoas que
fazem uso tivessem o mesmo estilo de vida, pertencessem a uma mesma categoria social,
possuíssem vulnerabilidades iguais e devessem ser vistos a partir de um mesmo enfoque.
Em contrapartida, pesquisas que buscaram compreender a vida dos usuários e/ou suas
perspectivas, reconheceram a heterogeneidade de grupos e de pessoas usuárias de drogas
(OLIVEIRA; NASCIMENTO; PAIVA, 2007; OLIVEIRA; PAIVA; VALENTE, 2006; SILVA, 2000).
Silva (2000) refere que há múltiplos padrões de usos de drogas, assim como uma imensa
pluralidade de usuários. Sendo importante considerar os diversos significados que cada
pessoa atribui ao uso.
O perfil de usuária de crack descrito nas produções acadêmicas, é semelhante às
representações direcionadas a elas nos jornais, programas televisivos, conversas
cotidianas. Deste modo, os diversos marcadores sociais inscritos na produção desses
sujeitos dizem respeito a uma vida e um corpo enquanto lugar de enunciação e disputa
política. Para aprofundar o debate, apontamos o conceito de "vida nua" de Giorgio Agamben
(2007), que pode auxiliar a refletir e a entender como determinadas diferenças produzem
uma vida com menos valor.
A vida nua nada mais é aquela que qualquer um pode tirar sem cometer homicídio
ou que qualquer um pode levar à morte, posto que, não é classificada nem como sacrifício.
Segundo Agamben (2007) a vida nua, a vida matável e insacrificável do homo sacer 2, além
da simples vida natural, é uma vida exposta à morte, a qual habita um espaço de indiferença.
Entretanto, o autor destaca que essa vida não é um dado natural, acima de tudo, é uma
produção do poder. Visto que, o Estado é parte na produção da subjetividade, a vida nua é
valorada segundo esse sistema. Por exemplo, as usuárias sobre as quais falamos estão pelas
ruas, mas muitas vezes não são percebidas; são seres desejantes, contudo seus desejos
precisam ser desmantelados se contrariarem as normas estabelecidas; engravidam, porém
O "homo sacer" (AGAMBEN, 2007, p.16) é uma figura do direito romano, excluída de todos os
direitos civis, enquanto a sua vida é considerada sagrada em um sentido negativo.
2
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elas não podem viver a maternidade segundo o ideal social instituído. Ou seja, são seres no
limiar do que é considerado vida, desprovidas de significado e que podem ser descartadas.
A vida nua, portanto, ao mesmo tempo que é "esquecida", ou como diz Foucault
(2002) deixa-se morrer; também é escamoteada, incluída no sistema. Logo, esse conceito é
operativo para pensar as relações do Estado e das políticas públicas direcionadas às
gestantes usuárias de crack (medidas de internação compulsória em massa, aplicação de
anticoncepcionais de efeito prolongado, etc). A produção de um perfil de usuária reforça
argumentos como a noção de que o uso da droga é uma escolha pessoal e portanto a
culpabilização e responsabilização devem recair unicamente sobre o indivíduo. Argumentos
que circulam no âmbito público e respaldam a legitimação da violação de direitos humanos
universais e garantidos juridicamente, tais como o acesso a atendimento na saúde, na
assistência, de qualidade e isento de julgamentos morais; liberdade de decidir sobre sua
saúde, seu corpo; entre muitos outros.
Uma premissa na analítica de Agamben, é a noção de que a produção dessas vidas
à margem também se dá via Estado, isto é, seus mecanismos de gerenciamento atingem
inclusive essa população. A forma tomada pela arte de governar em contrapartida ao poder
soberano de fazer morrer, estabelece práticas para intervir no fazer viver, na maneira de
viver, e no "como" da vida, visando controlar seus acidentes, suas eventualidades, suas
deficiências (FOUCAULT, 2002). A ratificação elaborada nos artigos das medidas de
internação nos casos de uso de crack, aliado ao perfil de usuária - produzido através de
vários marcadores - fornece indícios para pensar que tais ações podem estar sendo
empregadas como estratégia biopolítica (IBIDEN). Essa análise é crucial para lançarmos um
olhar frente às práticas que têm sido implementadas em nosso país. Bem como, buscar
entender como passam despercebidas tantas violações de direitos frente os grupos
descritos nesses estudos.
A fim de governar a vida, a biopolítica, se ocupará da gestão da saúde, da higiene, da
alimentação, da sexualidade, da natalidade, na medida em que elas se tornaram
preocupações políticas (REVEL, 2005). Conforme Foucault (2002) a norma é o elemento que
vai circular entre o disciplinar e o regulamentador, que vai se aplicar, da mesma forma, ao
corpo e à população. O autor argumenta que o controle sobre os indivíduos não opera
simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa pelo corpo. O capitalismo
conduziu a socialização do corpo enquanto força de produção, força de trabalho, e a
medicina configurou-se também como uma estratégia biopolítica (FOUCAULT, 1979). Nas
sociedades contemporâneas é evidente a produção de sujeitos via medicalização: através de
evidências, dados estatísticos, experimentos molda estilos de vida, constrói e desconstrói
sujeitos.
Michel Foucault (2002) expõe que a natureza dos fenômenos reside em serem
coletivos, só aparecem com seus efeitos econômicos e políticos, sobretudo só se tornam
pertinentes no nível da massa. No início dessa seção, apresentamos que o impacto
econômico, na esfera pública, do uso de crack é uma questão importante nos artigos
analisados. Deste modo, esses discursos auxiliam na enunciação do crack como epidêmico.
Apontam uma série de previsões (malefícios que o uso de crack pode acarretar ao feto,
comportamentos comuns àquelas que fazem uso, etc.). Desta forma, demonstrar as
consequências do uso de crack pode ser um modo de "prevenção" para que outros não
adotem essa conduta, constituindo-se uma estratégia do Estado governar no âmbito geral,
da população. Ademais, destacamos a generalização do perfil de usuárias e os marcadores
sociais impressos nessas mulheres, os quais auxiliam na produção de uma vida que vale
menos investimentos - da sociedade e do Estado.
Em suma, destacamos dois modos principais dos discursos investigados operarem:
dar ênfase aos efeitos econômicos e políticos da "epidemia de crack"; e generalizar o perfil
de usuárias e de padrão de uso de crack. Na medida em que esses discursos são
(re)apropriados no cotidiano, cria-se estereótipos que contribuem para exclusão social
desse grupo, e instaura-se uma dicotomia: nós e eles; concomitantemente, as práticas de
governo se dão no âmbito da população, fórmula contígua à biopolítica.
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Além desse poder disciplinar e regulamentador sobre os usos de drogas, a temática
que proponho nesse trabalho também diz respeito às práticas de controle sobre os corpos
das mulheres. Debate antigo no campo do feminismo, as ações e programas lançados pelo
Estado marcam as estratégias de regulação sobre as escolhas e práticas no âmbito da
sexualidade, isto é, sobre seus direitos sexuais e reprodutivos3. Relembrar a "cultura da
esterilização" que se instalou no Brasil em meados da década de 1980 (CORRÊA; ÁVILA,
2003, p.46) fornece pistas para pensar sobre os motivos da instauração de políticas de
contracepção às mulheres que usam crack atualmente. Evidencia-se que certas diferenças
determinam práticas as quais somente algumas mulheres foram/são submetidas.
Na atual conjuntura, o crack é posto como uma droga devastadora, e as mulheres
colocadas em lugar de descontrole total de seu corpo, tanto por engravidarem, quanto por
não “conseguirem deixar o crack” durante a gestação. Portanto, ao analisarmos estratégias
biopolíticas como a aplicação de anticoncepção de efeito prolongado, a internação
compulsória, retirada da guarda dos filhos, entre outras, fica evidente o modo como o Estado
se apropria dos corpos dessas mulheres para tentar resolver o "problema social": a gravidez
de usuárias de crack e a situação de seus/suas filhos/as. "Cuidado" que se aproxima mais
de um controle das massas e de escolhas pelas mulheres (já que estão desarrazoadas) do
que uma promoção de seus direitos sexuais e reprodutivos e produção de autonomia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar a situação das mulheres que usam/usaram crack na gravidez
sobressaem-se ações biopolíticas e também disciplinares em que o Estado se apropria do
controle de seus corpos e vidas para tentar resolver esse problema social. Ações que são
legitimadas por discursos que elevam o crack enquanto epidemia, evidenciam essas
mulheres como desarrazoadas e, por conseguinte, impulsionam medidas de massa e
higienistas direcionadas a essas pessoas. Sendo assim, o conceito de vida nua, conforme
disposto por Agamben (2007), é um importante operador para discutir o valor atribuído à
vida dessas mulheres, e as consequências políticas ocasionadas. Por conseguinte, o modo
como o Estado lida com o uso de crack (isto é, o controle via repressão, a estigmatização) é
capaz de auxiliar na criação desse modo de ser usuário e usuária. Destarte, nota-se que,
nesse campo, há uma tendência em ascensão de priorizar o aumento de leitos em alas
psiquiátricas, comunidades terapêuticas, ao invés da consolidação e aprimoramento de
políticas de cuidado, norteadas pelos pressupostos da redução de danos e, evidentemente,
da saúde coletiva.
Em suma, no levantamento bibliográfico o uso de crack por gestantes foi enfocado
em menos da metade dos artigos encontrados, mesmo sendo o tema priorizado na busca,
pois é a especificidade do projeto que estamos trabalhando. Frente a esse cenário, percebese a necessidade de ampliar os estudos no que tange ao uso de crack por mulheres,
principalmente, durante a gestação. Acima de tudo, ressalta-se a importância do
desenvolvimento de pesquisas que dêem um passo a mais, busquem olhar para o uso de
crack por mulheres como um fenômeno com múltiplos determinantes e atentem para as
relações no nível micropolítico. A respeito dos determinantes, consideramos que se
olharmos do ponto de vista do conceito ampliado de saúde, é preciso avançar nos estudos,
trazendo aspectos históricos e sociais. Ao passo que o âmbito micropolítico implica atentar
para as vivências dos sujeitos implicados nessas situações e considerar como esses se
articulam com o contexto atrelado.

Pode-se definir os direitos sexuais e reprodutivos em termos de poder e recursos: poder de tomar
decisões com base em informações seguras sobre gravidez, saúde, atividade sexual, entre outras; e
recursos para levar a cabo tais decisões de forma segura (CORRÊA, PETCHESKY, 1996).
3
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Davi da Costa Almeida1
RESUMO: O presente trabalho é um fragmento de uma pesquisa ainda em curso sobre os
desdobramentos da biopolítica na contemporaneidade. Aqui neste fragmento, o objetivo é
apresentar a biopolítica e sua problemática que é retomada por Giorgio Agamben na
contemporaneidade e é analisada sobre novos olhares políticos, jurídicos, filosóficos e
éticos. Giorgio Agamben é o autor responsável por convergir o pensamento político de
Hannah Arendt, Walter Benjamin e Michel Foucault possibilitando aos seus leitores uma
nova compreensão das políticas estatais contemporâneas. Com a problemática da
biopolítica e se sua convergência com o Totalitarismo e o Estado de Exceção, verifica-se
como o biopoder serve de instrumento para a efetivação destes dois processos históricos e
que Auschwitz é fruto direto desta convergência. Por fim, chegam as perspectivas sobre o
nascimento de Auschwitz como espaço biopolítico absoluto e a figura do “Homo Sacer” como
o extremo dos desdobramentos biopolíticos na contemporaneidade, o inumano, a última
substância biopolítica isolável no continnum biológico. Tais desdobramentos trazem uma
nova luz sobre as políticas contemporâneas e apresentam um quadro de crise sobre os
direitos humanos.
PALAVRAS-CHAVE: biopolítica; estado de exceção; totalitarismo; Homo sacer; direitos
humanos.
ABSTRACT: The present work is a fragment of a still ongoing research on developments of
biopolitics in contemporaneity. Here in this fragment, the goal is to present the biopolitics
and its problematic which is taken up by Giorgio Agamben in contemporaneity and analyzed
by new political, legal, philosophical and ethical looks. Giorgio Agamben is the author
responsible for converging the political thought of Hannah Arendt, Walter Benjamin and
Michel Foucault enabling its readers a new understanding of the contemporary state
policies. With the problematic of biopolitics and its convergence with totalitarianism and
the State of exception, it is verified how biopower serves as an instrument for the
implementation of these two historical processes and that Auschwitz is the direct result of
this convergence. Finally, come up on the perspectives on the birth of Auschwitz as an
absolute biopolitical space and the figure of "Homo Sacer" as the end of the bio-political
developments in contemporary times, the inhuman, the final biopolitical substance isolable
in the biological continuum. These developments bring a new light on contemporary
political and present a framework for crisis on human rights.
KEYWORDS: biopolitics, state of exception; totalitarianism; Homo sacer; human rights.

INTRODUÇÃO
A problemática sobre a biopolítica inaugurada por Michel Foucault no último
capítulo do primeiro volume de “A História da Sexualidade” é retomada por Giorgio
Agamben nos seus estudos sobre o projeto “Homo Sacer”. O presente artigo tem como
objetivo apresentar este percurso, no qual Agamben alinha o conceito de biopolítica
foucaultiano com as discursões que envolvem o nascimento de Auschwitz como espaço
biopolítico absoluto e paradigma dos estados modernos. Aqui também percebemos como
os estudos foucaultianos se encontram com as análises arendtianas sobre o Totalitarismo e
as análises benjaminianas sobre o “Estado de Exceção”.
Doutorando em Educação pela Faculdade de Educação da UFC. É Mestre em Filosofia. Graduado em
Pedagogia, Filosofia e Ciências Sociais.
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Para Agamben, o biopoder possibilita o surgimento do “Homo Sacer”, da vida nua,
vida reduzida às suas necessidades biológicas, conceito de “mera vida” (blosses Leben)
atribuído por Walter Benjamin. É nesta perspectiva que o ser humano é reduzido a um ser
“matável” (condição do Homo Sacer) e para tal fato não existe imputabilidade jurídica. Na
obra agambeniana, “O Que Resta de Auschwitz”, percebemos isso com clareza. Assim, o
interesse inicial deste artigo está voltado para a problemática que envolve as análises de
Michel Foucault que remontam às suas obras sobre normatização e disciplinamento dos
saberes e do corpo. É com o desenvolvimento de uma política voltada para o controle das
populações, a natalidade, a demografia, a saúde, que se manifestará o biopoder. É traçando
os caminhos da biopolítica que percebemos sua convergência com as análises sobre o
Totalitarismo e sobre o Estado de Exceção. Verificaremos como o biopoder serve de
instrumento para a efetivação destes dois processos históricos e que Auschwitz é fruto
direto desta convergência. Por fim, temos as perspectivas sobre o nascimento de Auschwitz
como espaço biopolítico absoluto e a figura do “Homo Sacer” como o extremo dos
desdobramentos biopolíticos na contemporaneidade, o inumano, a última substância
biopolítica isolável no continnum biológico. Tais desdobramentos trazem uma nova luz
sobre as políticas contemporâneas e apresentam um quadro de crise sobre os direitos
humanos.

PARADIGMAS BIOPOLÍTICOS CONTEMPORÂNEOS: O HOMO SACER E O CAMPO DE
CONCENTRAÇÃO
Os desdobramentos da biopolítica contemporânea, percurso elaborado por Giorgio
Agamben, alinham os pensamentos de Michel Foucault, Hannah Arendt e Walter Benjamin.
Esta estrutura de pensamento dará origem a uma crítica política moderna, crítica na qual a
exceção torna-se a regra. Desta maneira, poderemos pensar o impensado que foi gerado e
nasceu no século XX — o campo de concentração — espaço social em que o homem deixa
de ser um ser humano, pois este espaço é indeterminado, é indiferente, é anômico, e,
portanto, também cria uma lacuna entre o que é humano e o que não é. A crítica
agambeniana também recai sobre o direito que sustenta a política moderna, direito que se
torna ambíguo e que deixa a vida que este sustenta também ambígua. Aqui surge uma figura
que não tem direitos, cuja vida é matável, ou seja, seu fim não gera responsabilidade
juridicamente nem eticamente para ninguém. Surge o “Homo Sacer” como paradigma
biopolítico da contemporaneidade, como exemplo de pura zoé.
Todo o complexo desta pesquisa perpassa a figura da vida nua. A problemática da
vida, do homem como ser vivente, que por muito tempo não foi um problema político, hoje
é uma questão central. E torna-se central porque os paradigmas políticos mudaram.
Percebemos que, atualmente, “a política se apresenta então como a estrutura, em sentido
próprio fundamental, da metafísica ocidental, enquanto ocupa o limiar em que se realiza a
articulação entre o ser vivente e o logos” (AGAMBEN, 2007, p. 16). A preocupação com o ser
vivente, com a vida e suas características biológicas, a politização da vida nua, vai
determinar peculiaridades que distinguirão o homem de sua humanidade. A politização da
vida nua, segundo Agamben (2007), é a tarefa metafísica por excelência, na qual se decide a
humanidade do vivente homem. Portanto, afirma o filósofo italiano, a dupla categorial
fundamental da política ocidental não é aquela amigo-inimigo, mas vida nua-existência
política, zoé-bíos, exclusão-inclusão.
Nesta perspectiva, se apresenta o “Homo Sacer”, esta figura obscura do direito
romano arcaico, na qual a vida humana é incluída no ordenamento unicamente sob a forma
de sua exclusão (ou seja, de sua absoluta matabilidade). É com base neste pressuposto, que
Agamben vai corrigir a tese foucaultiana, no sentido de que aquilo que caracteriza a política
moderna não é tanto a inclusão da zoé (vida nua) na pólis (na política estatal) em si
antiguíssima, nem simplesmente o fato de que a vida como tal venha a ser um objeto
eminente dos cálculos e das previsões do poder estatal. O que de fato é decisivo, segundo
Agamben (2007), é o processo pelo qual a exceção se torna em todos os lugares a regra: “o
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espaço da vida nua, situado originariamente à margem do ordenamento, vem
progressivamente a coincidir com o espaço político, e exclusão e inclusão, externo e interno,
bíos e zoé, direito e fato entram em uma zona de irredutível indistinção” (AGAMBEN, 2007,
p. 16). Nesta perspectiva, de acordo com Agamben, o estado de exceção, no qual a vida nua
era, ao mesmo tempo, excluída e capturada pelo ordenamento, constituía, na verdade, em
seu apartamento, o fundamento oculto sobre o qual repousava o inteiro sistema político.
Percebemos, portanto, que todos os apontamentos se convergem. O “Homo Sacer”
vai representar a aglutinação entre os vários conceitos trabalhados por Foucault, Arendt e
Benjamin. Vamos compreender que a biopolítica é um instrumento do poder soberano e que
é muito antiga, mas que suas características e suas faces mais marcantes só serão vistas no
século XX. Esta relação e aglutinação dos conceitos em torno do “Homo Sacer” representam
a própria relação e zona de indiferença entre o direito e a vida. A relação de ambiguidade
entre norma e exceção no direito tem, como consequência, que a relação entre a vida e o
direito torna-se obscura nesta zona de anomia. “Existe uma figura-limite da vida, um limiar
em que ela está, simultaneamente, dentro e fora do ordenamento jurídico, e este limiar é o
lugar da soberania” (AGAMBEN, 2007, p. 34). Agamben (2007) afirma que se a exceção é a
estrutura da soberania, então, a soberania não é nem um conceito exclusivamente político,
nem uma categoria exclusivamente jurídica, nem uma potência externa ao direito, nem a
norma suprema do ordenamento jurídico: a soberania é a estrutura originária na qual o
direito se refere à vida e a inclui em si através da própria suspensão. Nesta perspectiva
temos, de acordo com Agamben (2007), que a relação de exceção é uma relação de “bando”
(antigo termo germânico que designa tanto a exclusão da comunidade quanto o comando e
a insígnia do soberano). Segundo o filósofo italiano:
Aquele que foi banido não é, na verdade, simplesmente posto fora da lei
e indiferente a esta, mas é abandonado por ela, ou seja, exposto e
colocado em risco no limiar em que vida e direito, externo e interno, se
confundem. Dele não é literalmente possível dizer que esteja fora ou
dentro do ordenamento [...]. É neste sentido que o paradoxo da soberania
pode assumir a forma: ‘não existe um fora da lei’. A relação originária da
lei com a vida não é a aplicação, mas o Abandono. A potência insuperável
do nómos, a sua originária ‘força de lei’, é que ele mantém a vida em seu
bando abandonando-a (AGAMBEN, 2007, p. 36, grifos do autor).
É bem complicada a relação que encontramos através da análise jurídica que
Agamben faz a partir do direito arcaico romano. O resgate do “Homo Sacer”, a vida
insacrificável e, todavia, matável, está aglutinada na esfera-limite do agir humano que se
mantém unicamente em uma relação de exceção. Esta mesma “esfera é a da decisão
soberana, que suspende a lei no estado de exceção e assim implica nele a vida nua”. Portanto,
segundo Agamben (2007, p. 90), o “Homo Sacer” representaria a figura originária da vida
presa no bando soberano e conservaria a memória da exclusão originária através da qual se
constitui a dimensão política. Assim temos que Agamben apresenta o espaço político da
soberania como tendo se constituído através de uma dupla exceção que configura uma zona
de indiferença entre sacrifício e homicídio. “Soberana é a esfera na qual se pode matar sem
cometer homicídio e sem celebrar um sacrifício, e sacra, isto é, matável e insacrificável, é a
vida que foi capturada nesta esfera” (AGAMBEN, 2007, p. 91). Portanto, de acordo com
Agamben (2007, p. 189):
Homo sacer é aquele que foi excluído da comunidade religiosa e de toda
vida política: não pode participar dos ritos de sua gens, nem (se foi
declarado infamis et intestabilis) cumprir qualquer ato jurídico válido.
Além disto, visto que qualquer um pode matá-lo sem cometer homicídio,
a sua inteira existência é reduzida a uma vida nua despojada de todo
direito, que ele pode somente salvar em uma perpétua fuga ou evadindose em um país estrangeiro. Contudo, justamente por ser exposto a todo
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instante a uma incondicionada ameaça de morte, ele encontra-se em
perene relação com poder que o baniu. Ele é pura zoé, mas a sua zoé é
capturada como tal no bando soberano e deve a cada momento ajustar
contas com este, encontrar o modo de esquivá-lo ou de enganá-lo. Neste
sentido [...] nenhuma vida é mais ‘política’ do que a sua.
O “Homo Sacer” é uma figura obscura no direito. Sempre esteve presente na história
jurídica desde os romanos. Esta figura é matável e insacrificável, qualquer um pode dar cabo
dela. Ela representa o abandono jurídico, lugar obscuro, zona de indiferença e anomia que
por algum tempo ficou esquecida no curso da história, entre o fim do Império Romano e o
início da Idade Moderna. Com o deslocamento das relações de poder para a vida biológica,
a biopolítica sobre a vida nua, novamente o “Homo Sacer” reaparece, surge da escuridão, do
lodo obscuro do direito. Novamente a vida abandonada reaparece, é capturada no bando
soberano, é uma vida humana matável e insacrificável, é o “Homo Sacer”. Essa relação
obscura terá seu apogeu durante o regime nazista alemão. Podemos perceber sua
transmutação quando os ditos direitos do homem, supostamente inalienáveis, mostraramse inexequíveis, quando surgem os “refugos da terra”, pessoas abandonadas cujas vidas são
indignas de serem vividas.
De acordo com Agamben (2007), sacra, isto é, matável e insacrificável, é
originariamente a vida no bando soberano, e a produção da vida nua é, nesse sentido, o
préstimo original da soberania. Para o filósofo italiano, a sacralidade da vida, que se
desejaria hoje fazer valer contra o poder soberano como um direito humano fundamental
em todos os sentidos, exprime, ao contrário, em sua origem, justamente a sujeição da vida a
um poder de morte, à sua irreparável exposição na relação de abandono. Chegamos, nesta
perspectiva, ao judeu que, sob o regime nazista, “é o referente negativo privilegiado da nova
soberania biopolítica e, como tal, um caso flagrante de homo sacer, no sentido de vida
matável e insacrificável” (AGAMBEN, 2007, p. 121). Portanto, o assassinato do “Homo Sacer”
judeu não constitui, segundo Agamben nem uma execução capital, nem um sacrifício, mas
apenas a realização de uma mera “matabilidade” que é inerente à condição de judeu como
tal. Não é preciso ter cometido crime algum para ser enquadrado nesta categoria de vida.
Quando o estado de exceção tiver se consumado em totalitarismo, estágio último da exceção
como regra inteiramente totalitária, “os conceitos de inimigo objetivo e do crime
logicamente possível são abandonados: agora as vítimas são escolhidas inteiramente ao
acaso e, sem mesmo terem sido acusadas, são declaradas indignas de viver” (ARENDT, 1989,
p. 483).
O próprio Agamben (2007, p. 121) vai afirmar que os judeus não foram
exterminados no curso de um louco e gigantesco holocausto, mas literalmente, como Hitler
havia anunciado, “como piolhos”, como vírus, como peste, ou seja, como vida nua. Arendt
(1989, p. 483) afirma que essa “nova categoria de indesejáveis pode constituir, como no
caso dos nazistas, em doentes mentais ou portadores de moléstias do pulmão ou do
coração”. Portanto, vemos que “a dimensão na qual o extermínio teve lugar não é nem a
religião nem o direito, mas a biopolítica” (AGAMBEN, 2007, p. 121). De acordo com
Agamben (2007), o espaço biopolítico na modernidade alcançou um desenvolvimento e um
progressivo alargamento, para além dos limites do estado de exceção, da decisão sobre a
vida nua na qual consistia a soberania. Nesta perspectiva, “em todo Estado moderno, existe
uma linha que assinala o ponto em que a decisão sobre a vida torna-se decisão sobre a
morte, e a biopolítica pode deste modo converter-se em tanatopolítica” (AGAMBEN, 2007,
p. 128). Segundo Agamben, tal linha não mais se apresenta como um confim fixo a dividir
duas zonas claramente distintas, pelo contrário, ela é uma linha em movimento que se
desloca para zonas sempre mais amplas da vida social, nas quais o soberano entra em
simbiose cada vez mais íntima não só com o jurista, mas também com o médico, com o
cientista, com o perito, com o sacerdote.
A politização da vida nua implica no aparecimento de novos mecanismos de poder,
como diria Foucault. Agamben (2007) percebe que a inserção da vida como paradigma
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político na modernidade está diretamente ligado às análises foucaultianas sobre o poder
soberano, principalmente, ao poder sobre a vida e a morte que se caracteriza pela fórmula
“fazer morrer e deixar viver”. Mas, precisamente na modernidade, como afirma Foucault
(1999), o direito de soberania ‒ fazer morrer e deixar viver ‒ não será substituído, mas
completado com outro direito novo, que não vai extinguir o primeiro, mas vai “penetrá-lo,
perpassá-lo, modificá-lo, e que vai ser um direito, ou melhor, um poder exatamente inverso:
poder de ‘fazer’ viver e de ‘deixar’ morrer” (FOUCAULT, 1999, p. 287). E de acordo com
Agamben (2008), esta inversão define a biopolítica moderna. Vale ressaltar, como o faz
também Agamben, que, para Foucault, estes dois poderes são conceitualmente distintos,
heterogêneos, sua distinção traduz-se em uma série de oposições conceituais (corpo
individual / população, disciplina / mecanismos de regulação, homem-corpo / homemespécie). Mas Foucault (1999) também percebe que estes dois poderes e as suas técnicas
podem, perfeitamente, em determinados casos, integrarem-se mutuamente.
Portanto, na análise de Agamben (2008), é esta distinção que se tornará
problemática no momento de afrontar a análise dos grandes Estados totalitários do
novecentos, especialmente a do Estado nazista. De acordo com o filósofo italiano, no regime
estatal nazista ocorre uma absolutização sem precedentes do biopoder de fazer viver que
se cruza com uma não menos absoluta generalização do poder soberano de fazer morrer,
de tal forma que a biopolítica coincide imediatamente com a “tanatopolítica” (AGAMBEN,
2008, p. 89). O cruzamento de um poder que deveria preservar a vida com um poder de
fazer morrer terá como resultado o racismo de estado, que é justamente o que permitirá ao
biopoder estabelecer, no continuum biológico da espécie humana, uma série de cortes,
separando e dividindo os indivíduos em raças superiores e inferiores. E dentro do contexto
político-jurídico, na zona de indiferença e anomia, entre a norma e a exceção, vai fazer
ressurgir o “Homo Sacer” do antigo direito arcaico romano. Os cortes no continuum biológico
levaram os Estados totalitários modernos a consumar como ideal espaço biopolítico, puro e
absoluto, o campo de concentração. “O campo, como puro, absoluto e insuperado espaço
biopolítico (e enquanto tal fundado unicamente sobre o estado de exceção), surgirá como o
paradigma oculto do espaço político da modernidade” (AGAMBEN, 2008, p. 129). E dentro
do campo de concentração as cesuras biopolíticas alcançam seu limite último, o
“Muselmann”. De acordo com Agamben (2008, p. 90):
A cesura fundamental que divide o âmbito biopolítico é aquele entre povo
e população, que consiste em fazer emergir do próprio seio do povo uma
população, ou melhor, em transformar um corpo essencialmente político
em um corpo essencialmente biológico, no qual se trata de controlar e
regular natalidade e mortalidade, saúde e doença. Com o nascimento do
biopoder, cada povo se duplica em população, cada povo democrático é,
ao mesmo tempo, um povo demográfico. No Reich nazista, a legislação de
1933 sobre a ‘proteção da saúde hereditária do povo alemão’ marca
precisamente essa cesura originária. A cesura imediatamente sucessiva é
que distinguirá, no conjunto da cidadania, os cidadãos de ‘ascendência
ariana’ dos de ‘ascendência não-ariana’; uma cesura posterior separará,
entre estes últimos, os judeus (Volljuden) em relação aos Mischlinge
(pessoas que têm apenas um avô judeu ou que têm dois avós judeus, mas
que não são de fé judaica nem têm cônjuges judeus na data de 15 de
setembro de 1935). As cesuras biopolíticas são, pois, essencialmente
móveis e isolam, de cada vez, no continuum da vida, uma zona ulterior,
que corresponde a um processo de Entwürdigung [aviltamento] e de
degradação cada vez mais acentuado. Dessa forma, o não-ariano
transmuta-se em judeu, o judeu em deportado (umgesiedelt, ausgesiedel),
o deportado em internado (Häftling), até que, no campo, as cesuras
biopolíticas alcancem o seu limite último. O limite é o muçulmano. No
ponto em que o Häftling se torna muçulmano, a biopolítica do racismo
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vai, por assim dizer, além da raça e penetra em um umbral em que já não
é possível estabelecer cesuras. Nesse momento, o vínculo flutuante entre
povo e população se rompe definitivamente e assistimos ao surgimento
de algo parecido com uma substância biopolítica absoluta, que não pode
ser determinada e nem pode admitir cesuras [inassegnabile e
incesurabile].
Os campos nascem com uma função decisiva, principalmente, no sistema da
biopolítica nazista. De acordo com Agamben (2008), eles não são apenas o lugar da morte e
do extermínio, mas também, e antes de qualquer outra coisa, o lugar de produção do
muçulmano (“Muselmann”), da última substância biopolítica isolável no continuum
biológico. “O campo é apenas o local onde se realizou a mais absoluta conditio inhumana que
se tenha dado sobre a terra” (AGAMBEN, 2007, p. 173). O “Muselmann” é justamente esta
condição inumana. Para além do inumano há somente a câmara de gás. Agamben (2008)
afirma que em 1937, numa reunião secreta, Hitler formula pela primeira vez um conceito
biopolítico extremo. “Referindo-se à Europa centro-ocidental, ele declara que precisa de um
volkloser Raum, de um espaço sem povo” (AGAMBEN, 2008, p. 91). Segundo Agamben
(2008), não se trata simplesmente de algo parecido com um deserto, de um espaço
geográfico desprovido de habitantes, mesmo porque aquela região era densamente
povoada por diferentes nacionalidades. O que Hitler queria dizer designa uma intensidade
biopolítica fundamental, que pode pesar sobre qualquer espaço, e por meio da qual os povos
se transmutam em população e as populações em muçulmanos.
De acordo com Agamben (2008), o que o volkloser Raum nomeia é o motor interno
do campo, entendido como máquina biopolítica que, uma vez implantada em um espaço
biopolítico, o transforma em espaço biopolítico absoluto, ao mesmo tempo Lebensraum e
Todesraum (espaço de vida e espaço de morte) (AGAMBEN, 2008, p. 91), no qual a vida
humana passa a estar além de qualquer identidade biopolítica atribuível. É aqui que nasce
Auschwitz. A Alemanha nazista une o poder soberano à perspectiva biopolítica, promove
um “cruzamento extremo entre a soberania e o biopoder, ao fazer viver (a ‘raça ariana’), e
fazer morrer (as raças ditas ‘inferiores’), um em nome do outro” (PELBART, 2008, p. 4). A
mudança do paradigma político e a politização da vida nua na modernidade transformou
radicalmente as categorias político-filosóficas do pensamento clássico (AGAMBEN, 2007, p.
12). E esta transformação possibilitou o surgimento dos regimes totalitários e o advento dos
campos de concentração. Portanto, para Agamben (2008), os campos de concentração
nascem não do direito ordinário, mas do estado de exceção e da lei marcial. “O campo é o
espaço que se abre quando o estado de exceção começa a tornar-se a regra” (AGAMBEN, 2007,
p. 175). De acordo com o filósofo italiano:
O campo é, digamos, a estrutura em que o estado de exceção, em cuja
possível decisão se baseia o poder soberano, é realizado normalmente. O
soberano não se limita mais a decidir sobre a exceção [...], com base no
reconhecimento de uma dada situação factícia [...]: exibindo a nu a íntima
estrutura de bando que caracteriza o seu poder, ele agora produz a
situação de fato como consequência da decisão sobre a exceção. [...] no
campo a quaestio iuris não é mais absolutamente distinguível da quaestio
facti e, neste sentido, qualquer questionamento é simplesmente
desprovido de sentido. O campo é um híbrido de direito e de fato, no qual
os dois termos tornaram-se indiscerníveis (AGAMBEN, 2007, p. 177, grifos
do autor).
Hannah Arendt (1989, p. 488) afirma que “os campos de concentração e de
extermínio dos regimes totalitários servem como laboratórios onde se demonstra a crença
fundamental do totalitarismo de que tudo é possível”. Agamben (2007, p. 177) afirma que
“os campos constituem um espaço de exceção, no qual não apenas a lei é integralmente
suspensa, mas, além disso, fato e direito se confundem sem resíduos, neles tudo é
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verdadeiramente possível”. Auschwitz foi o maior campo de concentração nazista,
processava 2.000 pessoas por dia. Era uma verdadeira fábrica de extermínio. Lá as regras
não existiam. Auschwitz é o contexto máximo do estado de exceção. Segundo Agamben
(2007), o campo movia-se em uma zona de indistinção entre externo e interno, exceção e
regra, lícito e ilícito, na qual os próprios conceitos de direito subjetivo e de proteção jurídica
não faziam mais sentido. “Por isso o campo é o próprio paradigma do espaço político no
ponto em que a política torna-se biopolítica e o homo sacer se confunde virtualmente com o
cidadão” (AGAMBEN, 2007, p. 178). Portanto, para Agamben (2007, p. 181-182):
O nascimento do campo em nosso tempo surge então [...] como um evento
que marca de modo decisivo o próprio espaço político da modernidade.
Ele se produz no ponto em que o sistema político do Estado-nação
moderno, que se fundava sobre o nexo funcional entre uma determinada
localização (o território) e um determinado ordenamento (o Estado),
mediado por regras automáticas de inscrição da vida (o nascimento ou
nação), entra em crise duradoura, e o Estado decide assumir diretamente
entre as próprias funções os cuidados da vida biológica da nação. [...] O
deslocamento crescente entre o nascimento (a vida nua) e o Estadonação é o fato novo da política do nosso tempo, e aquilo que chamamos
de campo é seu resíduo. A um ordenamento sem localização (o estado de
exceção, no qual a lei é suspensa) corresponde agora uma localização sem
ordenamento (o campo, como espaço permanente de exceção). O sistema
político não ordena mais formas de vida e normas jurídicas em um espaço
determinado, mas contém em seu interior uma localização deslocante
que o excede, na qual toda forma de vida e toda norma podem
virtualmente ser capturadas.
Por fim, os desdobramentos da biopolítica na contemporaneidade, de Foucault,
Arendt e Benjamin a Giorgio Agamben, constroem toda uma premissa para provar que o
“Homo Sacer”, figura obscura do direito, e o campo, como espaço biopolítico absoluto, estão
tão imbricados na modernidade política que o paradigma do estado de exceção, desde os
estados totalitários do novecentos, tornou-se a regra da (bio)política contemporânea. O
conceito de biopolítica inaugurado por Michel Foucault ainda possui inúmeros
desdobramentos. Ainda precisamos continuar a entender o contexto biopolítico
contemporâneo para confirmarmos como tais desdobramentos implicam diretamente na
estrutura conceitual da concepção dos “Estados Modernos”. A consumação e efetivação dos
campos de concentração implicam diretamente numa crítica poderosa contra princípios
éticos e políticos erigidos na contemporaneidade. Não existe paradigma ético
contemporâneo que sobreviva a Auschwitz. Como também, o fracasso da concepção de
“Estado Moderno” perpassa o mesmo conceito que envolve o desenvolvimento dos
dispositivos do biopoder e a exceção se configurando como regra geral.

DA BIOPOLÍTICA EM AUSCHWITZ À PROBLEMÁTICA DA “VIDA NUA”
Nos caminhos trilhados por Michel Foucault, Hannah Arendt e Walter Benjamin,
Giorgio Agamben percebe que as respostas e as inúmeras tentativas para explicar não
somente o surgimento dos campos de concentração e extermínio, como os dilemas políticofilosóficos de nossa contemporaneidade que envolvem os controles sobre a vida são
insuficientes e cheias de lacunas. Agamben percebe que os mecanismos políticos e jurídicos
que fundamentam o “Estado de Exceção” criam zonas de indiscernibilidade e indiferença
que permitem a captura da “vida nua”, a vida reduzida aos seus pressupostos biológicos, no
bando soberano, ou seja, que a vida natural pode ser instrumentalizada pelos dispositivos
do poder soberano na forma de exclusão e consequente eliminação. Para Agamben, o estado
de exceção é um vazio de direito. E as perspectivas que envolvem o conceito de “Estado de
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Exceção” são travadas pelo filósofo italiano com base em Walter Benjamin e Carl Schmitt, e
estas perspectivas vão de encontro com as teorias arendtianas sobre o “Totalitarismo”.
Portanto, partindo da politização da vida nua e do “Estado de Exceção”, Agamben
converge para a situação-limite que é o campo – espaço biopolítico absoluto. A abordagem
sobre Auschwitz leva à situação-extrema na qual o homem pode viver, situação que
desfigura completamente o homem de sua condição humana. Auschwitz é o lugar do nãohomem, do inumano. Auschwitz é o local do der Muselmann, o habitante do campo, figura
extrema da situação limite, um ser em que a humilhação, horror e medo haviam ceifado toda
consciência e toda personalidade, até a mais absoluta apatia. A complexidade desse
fenômeno perpassa a figura da vida nua. A problemática da vida, do homem como ser
vivente, que por muito tempo não foi um problema político, hoje é uma questão central. E
torna-se central porque os paradigmas políticos mudaram. O ponto central dessa discussão
é o conceito de “vida nua”, vida sacra, a politização da vida natural, a qual perpassará as
problemáticas que envolvem as democracias contemporâneas. De acordo com Agamben,
esta é a força e, ao mesmo tempo, a íntima contradição da democracia moderna: “ela não faz
abolir a vida sacra, mas a despedaça e dissemina em cada corpo individual, fazendo dela a
aposta em jogo do conflito politico” (AGAMBEN, 2007, p. 130). A vida biológica
transformada em paradigma contemporâneo será absorvida tanto pela política quanto pelo
direito. O poder soberano se articulará cada vez mais com a vida nua, tudo o que lhe diz
respeito será do interesse do Estado Moderno. Agamben (2007) apresenta esta perspectiva
quando problematiza o conceito jurídico do “Habeas corpus”, que é predominante nas
democracias ocidentais. Segundo Agamben (2007), o “Habeas corpus” é o primeiro registro
da vida nua como novo sujeito político. O “Habeas corpus” é um artifício jurídico que
preserva a integridade física dos indivíduos, garantindo que ninguém seja sentenciado à
revelia. A necessidade de um corpo perante o tribunal para ser julgado dava aos indivíduos
o direito de terem um julgamento justo e obrigava o estado a conservar a sua vida até a
sentença. Este artifício jurídico nasce como luta contra os governos absolutistas. Mas de
acordo com Agamben (2007, p. 130), tal procedimento jurídico na “nascente democracia
europeia colocava no centro de sua luta contra o absolutismo não bíos, a vida qualificada de
cidadão, mas zoé, a vida nua em seu anonimato, apanhada, como tal, no bando soberano”.
Tal característica jurídica sobre a vida nua tornar-se preponderante para a constituição dos
tratados políticos do Estado Moderno. Segundo Agamben (2007, p. 130-131):
Aqui está a raiz de sua secreta vocação biopolítica: aquele que se
apresentará mais tarde como o portador dos direitos e, com um curioso
aximoro, como o novo sujeito soberano [...] pode constituir-se como tal
somente repetindo a exceção soberana e isolando em si mesmo corpus, a
vida nua. Se é verdade que a lei necessita, para a sua vigência, de um
corpo, se é possível falar, neste sentido, do “desejo da lei de ter um corpo”,
a democracia responde ao seu desejo obrigando a lei a tomar sob seus
cuidados este corpo. […] Esta nova centralidade do 'corpo' no âmbito da
terminologia político-jurídica viria assim a coincidir com o processo mais
geral que confere a corpus uma posição tão privilegiada na filosofia e na
ciência da idade barroca, de Descartes a Newton, de Leibniz a Spinoza; na
reflexão política, todavia, corpus, mesmo quando se torna, no Leviatã ou
no Contrato social, a metáfora central da comunidade política, mantém
sempre um estreito liame com a vida nua. Instrutivo é, a este propósito,
o uso do termo em Hobbes. Se é verdade que o De hominem distingue no
homem um corpo natural e um corpo político […], no De cive é justamente
a matabilidade do corpo a fundar tanto a igualdade natural dos homens
quanto a necessidade do Commonwealth: 'Se, de fato, observamos
homens adultos e consideramos o quanto seja frágil o complexo do corpo
humano […] e com que facilidade um homem debilíssimo pode matar um
outro mais forte, não há motivo para que alguém, confiando nas suas
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forças, creia-se superior aos outros por natureza. São iguais aqueles que
podem fazer coisas iguais ao outro. Mas aqueles que podem fazer a coisa
suprema, ou seja, matar são por natureza iguais entre eles'. A grande
metáfora do Leviatã, cujo corpo é formado por todos os corpos dos
indivíduos, deve ser lida sob esta luz. São os corpos absolutamente
matáveis dos súditos que formam o novo corpo político do Ocidente.
A encruzilhada que coloca em xeque a política e o direito contemporâneos é a
produção da “vida nua”. O que os campos de concentração e extermínio externaram foi
simplesmente algo que já estava latente no corpo político-social: a “vida nua” como base e
princípio, vocação biopolítica dos Estados-nação. As censuras que produziram a indefinição
sobre o humano causaram tais problemáticas. A política e o direito modernos elevaram tais
distinções a enésima potência colocando no centro da problemática sobre os direitos
humanos, sem se aperceber, não o sujeito político livre e consciente, mas a sua vida nua, o
simples nascimento. De acordo com Agamben, toda sociedade fixa este limite, toda
sociedade decide quais sejam os seus “homens sacros”:
É possível, aliás, que este limite, do qual depende a politização e a
exceptio da vida natural na ordem jurídica estatal não tenha feito mais do
que alargar-se na história do Ocidente e passe hoje – no novo horizonte
biopolítico dos estados de soberania nacional – necessariamente ao
interior de toda vida humana e de todo cidadão. A vida nua não está mais
confinada a um lugar particular ou em uma categoria definida, mas habita
o corpo biológico de cada ser vivente (AGAMBEN, 2007, p. 146).
Assim, a distinção e a divisão da vida em vida vegetal e vida de relação, orgânica e
animal, animal e humana passa agora, sobretudo, no interior do vivente homem como uma
fronteira móvel e, sem esta íntima cesura, não seria provavelmente possível a própria
decisão acerca do que é humano e do que o não é. É apenas porque algo como uma vida
animal foi separada no interior do homem, apenas porque a distância e a proximidade com
o animal foram medidas e reconhecidas, sobretudo no mais íntimo e próximo, que é possível
opor o homem aos outros seres vivos e, juntamente, organizar a complexa e nem sempre
edificante – economia das relações entre os homens e os animais. E segundo Agamben
(2011), se isto é verdade, se a cesura entre o humano e o animal passa, sobretudo, no
interior do homem, então é a própria questão do homem – e do “humanismo” – que deve
ser posta de um novo modo. Na nossa cultura, o homem foi sempre pensado enquanto
articulação e conjunção de um corpo e de uma alma, de um vivente e de um logos, de um
elemento natural (ou animal) e de um elemento sobrenatural, social ou divino.
Portanto, na perspectiva agambeniana, devemos, pelo contrário, aprender a pensar
o homem como aquilo que resulta da desconexão destes dois elementos e investigar não o
mistério metafísico da conjunção, mas aquele prático e político da separação. O que é o
homem, se este é sempre o lugar – e, simultaneamente, o resultado – de divisões e cesuras
incessantes? “Trabalhar sobre estas divisões, interrogarmo-nos sobre o modo como – no
homem – o homem foi separado do não-homem e o animal do humano, é mais urgente do
que tomar posição sobre as grandes questões, sobre os supostos valores e direitos
humanos” (AGAMBEN, 2011, p. 29).
As cesuras que perpassam a vida do homem, possibilitando que as interconexões e
intersecções entre o humano e o animal sejam cindida e separada, e quando estas são
apropriadas pelos cálculos dos dispositivos do biopoder nos séculos XIX e XX, e quando o
“Estado de Exceção” torna-se a regra dos processos de inclusão e exclusão que perpassam
as cisões da vidas, quando tais acontecimentos se aglutinam sob a face do totalitarismo, é
precisamente nesta configuração que o “judeu” (o humano) pode ser separado do
“muçulmano” (o inumano) e surge algo completamente novo no cenário político tendo seu
lugar no ilocalizável que é o campo, que é Auschwitz. Esses fios condutores levam Agamben
(2011) a perceber que tanto a teologia quanto a filosofia, como também a política, a ética e
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a jurisprudência se encontram tensas e suspensas na diferença entre o homem e o animal.
Para o filósofo italiano, a experiência cognitiva que está em causa nesta diferença concerne,
em última análise, a natureza do homem – mais exatamente, a produção e a definição desta
natureza; é uma experiência de hominis natura (natureza do homem). “Quando a diferença
se anula e os dois termos colapsam um no outro – como parece acontecer hoje –, também a
diferença entre o ser e o nada, o lícito e o ilícito, o divino e o demoníaco, valem menos e, em
seu lugar, aparece algo para o qual até os nomes parecem faltar-nos” (AGAMBEN, 2011, p.
37). Para o filósofo que tenta entender o “resto” de Auschwitz, talvez mesmo os campos de
concentração e de extermínio sejam uma experiência deste gênero, que faltam palavras para
denominá-la, uma tentativa extrema e monstruosa de decidir entre o humano e o inumano,
que acabou por envolver na sua ruína a própria possibilidade da distinção.
Como o conceito de vida parece ser indefinido, o conceito de “Homo” que
enquadraria a espécie humana também é indefinido. “Homo sapiens não é, portanto, nem
uma substância nem uma espécie claramente definida: é antes uma máquina ou um artifício
para produzir o reconhecimento do humano” (AGAMBEN, 2011, p. 44). Nesta perspectiva, a
relação que perpassa o reconhecimento do humano vai implicar o reconhecimento do
inumano. De acordo com Agamben (2011), Homo é um animal constitutivamente
“antropomorfo”, que deve, para ser humano, reconhecer-se num não-homem. As
implicações da produção do humano através da oposição homem/animal,
humano/inumano perpassa uma zona de indeterminação e a máquina antropológica
funciona necessariamente através de uma exclusão (que é já, ainda e sempre, uma captura)
e de uma inclusão (que é já, ainda e sempre, uma exclusão). Precisamente porque, de facto,
“o humano está, à partida, já pressuposto, a máquina produz, na realidade, uma espécie de
estado de exceção, uma zona de indeterminação na qual o fora não é senão a exclusão de um
dentro e o dentro, por sua vez, apenas a inclusão de um fora” (AGAMBEN, 2011, p. 57). Tal
exclusão ou inclusão perpassa a caracterização do humano como distinto do animal pelo
atributo divino ou não da linguagem. Dentro da máquina antropológica, é a linguagem que
caracterizaria e descaracterizaria o humano. Mas tal atributo está imerso dentro da zona de
indeterminação, a qual não permite sua definição e determinação.
Portanto, segundo o filósofo italiano, a máquina dos modernos funciona excluindo
de si como não (ainda) humano um já humano, isto é, animalizando o humano, isolando o
não-humano no homem: o homem-macaco. E avançando o nosso campo de investigação
algumas décadas e, em vez deste inócuo achado paleontológico, teremos o judeu, ou seja, o
não-homem produzido no homem, ou o néomort e o ultracomatoso, ou seja, o animal isolado
no próprio corpo humano. Na perspectiva agambeniana, perfeitamente simétrico é o
funcionamento da máquina dos antigos. Se, na máquina dos modernos, o fora é produzido
através da exclusão de um dentro e o inumano animalizando o humano, aqui, o dentro é
obtido através da inclusão de um fora, o não-homem através da humanização de um animal:
o macaco-homem, o enfant sauvage ou Homo ferus, mas também, e sobretudo, o escravo, o
bárbaro, o estrangeiro como figuras de um animal em forma humana. “Ambas as máquinas
podem apenas funcionar instituindo no seu centro uma zona de indiferença na qual deve
acontecer […] a articulação entre o humano e o animal, o homem e o não-homem, o falante
e o vivente” (AGAMBEN, 2011, p. 57-58). E segundo Agamben (2011), como qualquer
espaço de exceção, esta zona está, na verdade, perfeitamente vazia, e o verdadeiramente
humano que aí deveria acontecer é tão somente o lugar de uma decisão incessantemente
atualizada, em que as cesuras e a sua rearticulação são sempre de novo des-locadas e
movidas. “Aquilo que deveria assim ser obtido não é, afinal, nem uma vida animal nem uma
vida humana, mas apenas uma vida separada e excluída de si mesma – tão somente uma
vida nua” (AGAMBEN, 2011, p. 58).

CONCLUSÃO: A RUÍNA DOS DIREITOS DO HOMEM
Os elementos para compreensão do biopoder em Agamben são postos de maneira
correlacionada entre os polos que dividem a modernidade, de um lado, e a antiguidade e o
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período medieval de outro. Como já afirmamos, o autor italiano percebe que as
problemáticas que envolvem a “vida nua” estão presentes na história ocidental desde os
gregos. E se na antiguidade a articulação perpassava o dentro e o fora na tentativa de
humanização do animal, do escravo, do bárbaro, do estrangeiro, na modernidade as
articulações envolvem o fora e o dentro na tentativa de animalização do humano, do “judeu”,
mas com o objetivo único da purificação do humano pela completa eliminação do animal.
Na perspectiva moderna, a eugenia não quer civilizar o escravo, o bárbaro ou o estrangeiro,
quer purificar o humano com o objetivo único de cumprir através da “técnica” o que a
evolução não conseguiu de fato. A purificação da natureza animal pela eugenia perpassa as
cesuras que a “técnica” e os dispositivos do biopoder conseguiram capturar. A eliminação
do “judeu” reduzindo-o a animalidade quer demonstrar que o processo antropomórfico
precisa ser aperfeiçoado e que o verdadeiramente humano, caracterizado por exemplo pela
perfeição da raça ariana, só poderá surgir quando a animalidade for excluída por completo.
A máquina antropológica é a própria consumação histórica desse processo de cisão que
opõe o homem ao animal possibilitando a criação das anomalias inumanas, cujo lugar por
excelência de suas manifestações é o campo, o ilocalizável que se efetiva quando a exceção
torna-se a regra. A melhor compreensão do funcionamento da máquina antropológica e sua
relação com os dispositivos do poder totalitário perpassam as palavras de Hannah Arendt
(2008, p. 360-361) quando afirma que:
As ideologias do racismo e do materialismo dialético, que tomaram a
Natureza e a História como firme solo de sustentação da vida e da ação
humana e as transformaram em forças descomunais, cujos movimentos
percorrem a humanidade e arrastam consigo todos os indivíduos, por
bem ou à força – montados no alto de seu carro triunfal ou esmagados
sob suas rodas –, são complexas e multifárias: mesmo assim, o
surpreendente é que, para todos os propósitos políticos práticos, elas
sempre resultam na mesma 'lei' de eliminação dos indivíduos em nome
do processo ou do progresso da espécie. Eliminados os indivíduos
daninhos ou supérfluos, o resultado do movimento natural ou histórico
se ergue como a fênix de suas próprias cinzas; ao contrário da mítica ave,
porém, essa humanidade que é o fim e, ao mesmo tempo, a encarnação
do movimento da História ou da Natureza exige sacrifícios constantes, a
eliminação constante das classes ou raças hostis, parasitárias ou doentes,
no fito de adquirir sua sangrenta eternidade. […] A própria lei do
movimento, Natureza ou História, aponta os inimigos da humanidade e
não admite a interferência de nenhuma ação livre dos simples seres
humanos. Culpa e inocência se tornam categorias sem sentido; 'culpado'
é aquele que fica no caminho do terror, ou seja, aquele que, de bom grado
ou não, retarda o movimento da Natureza ou da História. Os governantes,
portanto, não aplicam leis: eles executam esse movimento de acordo com
sua lei intrínseca; não pretendem ser justos nem sábios, mas dispõem de
um conhecimento 'científico'. O terror congela os homens para limpar o
caminho do movimento da Natureza ou da História. Elimina os indivíduos
para o bem da espécie; sacrifica os homens para o bem da humanidade
[…].
O que a biopolítica em Auschwitz demonstra de maneira inexorável é que a crise dos
direitos humanos, que também é uma crise da política dos Estados-nação, possui sua
articulação na problemática que envolve a vida e a sua politização. É neste contexto que a
exceção torna-se a característica fundamental de toda relação entre o direito e a vida, entre
a política e a vida. “Quando vida e política, divididos na origem e articulados entre si através
da terra de ninguém do estado de exceção, na qual habita a vida nua, tendem a identificarse, então toda a vida torna-se sacra e toda a política torna-se exceção” (AGAMBEN, 2007, p.
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155). As censuras apresentam o homem como ser cindido dentro de uma zona de
indiferença e indeterminação. “O homem não é um vivente que deve abolir-se ou
transcender-se para tornar-se humano, não é uma dualidade de espírito e corpo, natureza e
política, vida e logos, mas situa-se resolutamente na indiferenciação de tudo isto”
(AGAMBEN, 2007, p. 160). As lacunas e indefinições sobre a vida humana, entre o ser que
vive e o ser que fala, quando são capturadas no bando soberano tornam-se limiares entre o
humano e o inumano. Tal complexidade envolve as estruturas do “Estado de Exceção” e
permite que a vida nua seja cindida ao máximo num lugar como o campo de concentração.
E é neste território ilocalizável, onde tudo é possível, que o humano se transforma em
inumano. O fracasso do paradigma político dos “Estados Modernos” se apresenta
justamente nas concepções proclamadas por seus ideais inalienáveis dos direitos do homem
e do cidadão.
Tais ideais proclamam que aquele que nasce animal homem, mas que possui como
potência a abertura para torna-se humano, para conseguir ver o “aberto”, cruzar a passagem
entre a pobreza do mundo e o mundo, teria como certificado de nascença os direitos
inalienáveis e imprescritíveis de ser humano. Mas percebemos agora, que a máquina
antropológica, a qual é responsável perante a natureza e perante a história por concretizar
a passagem entre o mundo animal e o mundo humano, produz na realidade um estado de
exceção, uma zona de indeterminação, que não permite a definição do humano na sua
completude e cria lacunas de indeterminação sobre a vida, que na política contemporânea,
marcada exclusivamente pela exceção como regra, transformar-se-á em política sobre a
vida natural, a vida nua, impossibilitando aos indivíduos qualquer espécie de direito natural
sobre a conservação da vida. E os ditos direitos humanos, supostamente inalienáveis,
mostraram-se e tornam-se inexequíveis. Como Hannah Arendt já afirmava, “a concepção
dos direitos do homem baseada na suposta existência de um ser humano como tal, caiu em
ruínas tão logo aqueles que a professavam encontraram-se pela primeira vez diante de
homens que haviam perdido toda e qualquer qualidade e relação específica – exceto o puro
fato de serem humanos” (ARENDT apud AGAMBEN, 2007, p. 133).
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RESUMO: O presente trabalho pretende aborda os conceitos de biopolítica e
governamentalidade na Obra de Michel Foucault a fim de alcançar algum horizonte de
superação destas práticas. Articular tais práticas com os focos de resistências, de
desgovernamento e de dessasujeitamento, encontradas na obra do pensador francês, é algo
imperioso para que possamos compreender quais são as práticas políticas que nos resta
diante dessa miríade de técnicas normalizadoras presentes no cenário atual. Técnicas estas
possibilitadas pela governamentalização da vida posta em prática pela biopolítica tomada
como paradigma de governo. O que move o presente estudo é a questão: existe, ou é possível
criar, em contraposição à arte de governar, uma arte de não ser governado?
PALAVRAS-CHAVE: Governamentalidade. biopolítica. razão de Estado. homo oeconomicus.
contraconduta.
ABSTRACT: This paper addresses the concepts of governmentality and biopolitics in Michel
Foucault's work in order to achieve some level of overcoming these practices. Articulating
such practices with outbreaks of resistance, of desgovernamentoand dessasujeitamento,
found in the French philosopher’swork is imperative for us to understand what are the
political practices we have left before this myriad of normalizing techniques present in the
current scenario. Such techniques are enabled by governmentalization life implemented by
biopolitics,which is taken as a paradigm of government. What focus ofthe present study is
the question: is there, or can there be, an art of not being governedas opposed to statecraft?
KEYWORDS: Governmentality. biopolitics. reason of state. homoeconomicus. against
conduct

APORTES INICIAIS
A partir do “governo” dos loucos, das crianças, dos pobres, dos operários e de tantos
outros, desenhou-se, na Idade Clássica, pela primeira vez, a problemática da arte de
governar como uma técnica geral de governo dos homens. O presente artigo pretende
refletir brevemente sobre essa técnica conhecida como governamentalidade e sobre a
biopolítica no pensamento de Michel Foucault, bem como apontar quais são as
possibilidades de contracondutas presentes em sua obra. Há, em contraposição à arte de
governar, uma arte de não ser governado?
A arte de governar, ou a governamentalidade, ganha contornos elevados nos cursos
Em Defesa da Sociedade, Segurança, Território e População e Nascimento da Biopolítica, nos
quais, além da governamentalidade, questões como a noção de população e os mecanismos
que tornam possível sua regulamentação são analisados por Foucault em uma linha que vai
desde a antiga noção de poder pastoral até os desdobramentos atuais do neoliberalismo,
passando pelo poder soberano e pela sedimentação e desdobramentos de uma razão de
Estado.
Doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mestre em Direito
pela UFMG (2014), especialista em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais (2012), onde também se bacharelou (2010).
2 Mestranda em Direito e Justiça no Programa de Pós Graduação em Direito da Faculdade de Direito
e Ciências do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais (FDCEUFMG) e bacharel em Direito
pela FEAD (2012).
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Nas obras citadas, Foucault empreende um verdadeiro inventário de Ciência Política
e de Teoria do Estado, no qual a “população” ganha espaço central e torna-se o sujeito
político por excelência. Há uma reviravolta no poder soberano e este deixa de ser exercido
como um poder de causar a morte para se exercer como um poder de controle que deve
administrar a manutenção e a utilidade da vida fazendo-a crescer. O objeto de governo do
soberano não será mais o indivíduo, mas sim uma massa, uma população.
Em linhas gerais, como propôs Foucault, a biopolítica é o momento em que a
economia ganha força e substitui o esquema tradicional da razão do Estado colocando em
seu lugar a vida da população, tornando-a o centro do poder. Na tentativa de facilitar o
entendimento passamos a descrever o sentido em que se desenvolveu nossa argumentação.
No item 2, elabora-se um sucinto levantamento do surgimento da arte de governar, tida
como a arte das artes. Na sequência, no item 3 impõe-se uma análise da Razão de Estado e
sua articulação com o saber econômico. Seguindo, no item 4, veremos como a biopolítica
relacionada com o homo oeconomicus e no item 5, apresentamos os esboços de um novo
direito presente na obra do pensador francês através das contracondutas erigidas em
oposição à governamentalidade total. Por fim, intenta-se uma conclusão.

O GOVERNO: A ARTE DAS ARTES
Em 1975, no curso intitulado Os Anormais, Foucault desenha, pela primeira vez, a
problemática da arte de governar. Para ele, foi na Idade Clássica que se elaborou isso a que
chamamos “arte de governar”. Foi a partir do “governo” dos loucos, das crianças, dos pobres,
dos operários e de tantos outros que se pode instaurar uma técnica geral de governo dos
homens (FOUCAULT, 2001, p. 60).
Analisando os mecanismos de segurança, Foucault chegou aos problemas
específicos da população, e examinando mais detidamente a população é que ele pode,
enfim, inventariar o governo. Foucault localiza no século XVI o florescimento de uma série
de tratados que se afiguram como arte de governar, e que são diferentes dos “conselhos ao
príncipe” amplamente utilizados na Antiguidade greco-romana e que tinham por intuído
aconselhar o príncipe quanto à maneira de se conduzir, de exercer o poder, de amar,
obedecer e introduzir a lei de Deus na cidade dos homens (FOUCAULT, 2008b, p.118).
A atualização do problema do governo de si, do governo das almas e das condutas e
do governo dos filhos, com o retorno ao Estoicismo, com a pastoral católica e protestante e
com a pedagogia do século XVI, respectivamente, constituem diferentes possibilidades de
governar os outros e de governar a si mesmo, num momento em que as questões
fundamentais passaram a ser:
“Como se governar, corno ser governado, corno governar os outros, por quem
devemos aceitar ser governados, como fazer para ser o melhor governador possível (...)
corno ser governado, por quem, até que ponto, com que fim, por que métodos” (FOUCAULT,
2008b, p118-119).
Todas essas questões levaram ao surgimento de uma gama de literatura sobre outra
forma de governo: o governo dos Estados. Ou seja, o multiplicar da temática do governo em
geral e do governo espiritual e metafísico dos homens em particular divide espaço, agora,
com a problemática do governo político dos homens.
Esse governo político dos homens, definido pelo pensador francês como a “arte de
governar” ou, ainda, “governamentalidade”, difere-se daquilo que se entendia por governo
do Estado no pensamento político clássico presente entre os séculos XVI e XVIII,
representado pelo O Príncipe de Maquiavel.
Naquele momento, o pensamento político caracterizava-se pelo princípio segundo
o qual o príncipe encontrava-se em uma condição de exterioridade, transcendência e
singularidade em relação aos súditos. Não havia “pertencimento fundamental, essencial,
natural e jurídico entre o príncipe e seu principado” (FOUCAULT, 2008b, p.122), logo, o que
o príncipe precisava proteger não era o território e/ou seus habitantes, e sim esse vínculo
frágil e sempre ameaçado que era a relação príncipe-principado.
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Na perspectiva foucaultiana, a ilustração mais exata de “governo” – retirada da obra
Miroir Politique de La Perrière – “não implica uma posição de exterioridade em relação
àquilo a que se governa” (FONSECA, 2012, p.214). Em sua clara posição anti-maquiavel, La
Perrière assevera que aquilo a que o governo se relaciona não é o território, mas um
complexo de homens e coisas.
Quer dizer também que essas coisas de que o governo deve se encarregar,
diz La Perrière, são os homens, mas em suas relações, em seus vínculos,
em suas imbricações com essas coisas que são as riquezas, os recursos,
os meios de subsistência, o território, é claro, em suas fronteiras, com
suas qualidades, seu clima, sua sequidão, sua fecundidade (...). O
essencial, portanto, é esse complexo de homens e de coisas, é isso que é
o elemento principal, o território – a propriedade, de certo modo, é
apenas uma variável. (FOUCAULT, 2008b, p. 128-129).
A temática da governamentalidade, presente nas análises foucaultianas, implicou
em empreender um pensamento mais refinado e, portanto, capaz de averiguar tanto os
procedimentos de governo dos corpos – presente tanto na totalidade biopolítica quanto na
individualidade disciplinar – como a dinâmica de tal governo. Ora que não é apenas o Estado
que detêm a prerrogativa do governo dos corpos, mas essa é também exercida “pelas
famílias, pela escola, pelo trabalho, pelos amigos, pelo Exército, por diversos equipamentos
do terceiro setor, em uma complexa e dinâmica rede de relações de saber-podersubjetivação, formando um dispositivo político e histórico” (LEMOS, 2012, p. 140). O
entendimento de governamentalidade era bem delimitado em Foucault, vejamos:
Por essa palavra governamentalidade, eu quero dizer três coisas. Por
governamentalidade, eu entendo o conjunto constituído pelas
instituições, pelos procedimentos, análises e reflexões, pelos cálculos e
pelas táticas que permitem exercer esse modelo bem específico, ainda
que complexo, de poder, que tem por alvo principal a população, por
modelo principal de saber a economia política, por instrumento técnico
essencial os dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por
governamentalidade, eu entendo a tendência, a linha de força que, em
todo o Ocidente, conduziu incessantemente, durante muito, muito tempo,
à preeminência desse modelo de poder que se pode chamar de governo
sobre todos os outros: soberania, disciplina etc. [...] enfim, por
governamentalidade, eu acredito que seria preciso entender o processo,
ou melhor, o resultado do processo pelo qual o Estado de justiça da Idade
Média, que se tornou nos séculos XV e XVI Estado administrativo, como
se viu pouco a pouco governamentalizado (FOUCAUL, 2008b, p.143-144).
As práticas de governo são múltiplas já que muita gente governa: “o pai de família,
o superior de um convento, um pedagogo, o professor em relação à criança ou ao discípulo;
há, portanto, muitos governos em relação aos quais o do príncipe que governa seu Estado
não é mais que uma das modalidades” (FOUCAULT, 2008b, p.124).
Foucault expõe que, François La Mothe Le Vayer, em uma série de textos
pedagógicos direcionados a Delfim, assevera que “há três tipos de governo que pertencem
cada um a uma forma de ciência ou reflexão particular: o governo de si mesmo, que pertence
à moral; a arte de governar uma família como convém, que pertence à economia; e enfim a
“ciência de bem governar” o Estado, que pertence à política” (VAYER apud FOUCAULT,
2008b, p125).
A doutrina do príncipe e a teoria jurídica do soberano procuram, o tempo todo,
mostrar a descontinuidade entre essas modalidade de governo, ao passo que Foucault,
assinala a necessidade de procurar identificar, nessas artes de governar, a continuidade
ascendente e descendente que elas produzem (FOUCAULT, 2008b, p.125). Para o pensador
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francês, a continuidade ascendente – representada pela pedagogia do príncipe – se
apresenta “no sentido de que quem quiser ser capaz de governar o Estado primeiro precisa
saber governar a si mesmo; depois, num outro nível, governar sua família, seu bem, seu
domínio; por fim, chegará a governar o Estado” (FOUCAULT, 2008b, p.125).
Já a continuidade descendente é representada pela polícia e se apresenta em uma
linha inversa, na qual o bom governo do Estado é que vai repercutir na conduta dos
indivíduos e na gestão das famílias. De modo que, se “um Estado é bem governado, os pais
de família sabem bem governar a sua família, suas riquezas, seus bens, sua propriedade, e
os indivíduos, também, se dirigem como convém” (FOUCAULT, 2008b, p. 126). Tudo isso
será possibilitado pela polícia3.
O papel da polícia4, esse dispositivo de segurança, será, nesse momento de
desbloqueio da razão de Estado, o de assegurar a continuidade descendente do governo.
O surgimento da polícia se dá com a emergência da razão de Estado, emergência de
uma certa racionalidade na prática governamental, racionalidade esta que permite regrar a
maneira de governar com base em algo que se chama Estado5, exercendo a um só tempo o
governo do Estado como algo dado e como algo a ser construído.
O Estado é ao mesmo tempo o que existe e o que ainda não existe
suficientemente. E a razão de Estado é precisamente uma prática, ou
antes, uma racionalização de uma prática que vai se situar entre um
Estado apresentado como dado e um Estado apresentado como a
construir e a edificar. A arte de governar deve então estabelecer suas
regras e racionalizar suas maneiras de fazer propondo-se como objetivo,
de certo modo, fazer o dever-se do Estado tornar-se o ser. O dever-fazer
do governo deve se identificar com o dever-se do Estado (FOUCAULT,
2008a, p.6).
Considerando instrumentos políticos concretos como a polícia, Foucault especifica
três grandes formas históricas de governamentalidade ou três sedimentações da arte de
governar: a razão de Estado na Idade Clássica, o liberalismo no século XVIII e, por fim, o
neoliberalismo na Alemanha e nos Estados Unidos da América a partir do pós-guerra.
Vejamos agora, sucintamente o liame entre razão de estado e economia.
Na linha de continuidade descendente de governo, da arte de governar, “cada Estado, para não ver
a relação das suas forças se inverter em seu desfavor, deve ter uma boa polícia” (FOUCAULT, 2008b,
p. 423). Deste modo, tomada neste nível, a polícia é exatamente a arte de governar. Arte de governar
e exercer a polícia passa a ser a mesma coisa. Esse projeto de polícia, essa ideia de que cada Estado
para bem governar, para ver suas forças crescerem e manter-se deve constituir uma polícia, gerou o
que Foucault pode chamar de “Estado de polícia”.
4 Do século XVII ao fim do século XVIII, o sentido da palavra “polícia” é totalmente diferente do que
compreendemos hoje. De maneira, resumida seus três sentidos iniciais são: primeiro, comunidade
ou associação regida por um poder político; segundo, conjunto dos atos que irão reger essas
comunidades sob autoridade pública e por fim, em terceiro, o resultado positivo e valorizado de um
bom governo. “A partir do século XVII, vai-se começar a chamar de “polícia” o conjunto dos meios
pelos quais é possível fazer as forças do Estado crescerem, mantendo ao mesmo tempo a boa ordem
do Estado. Em outras palavras, a polícia vai ser o cálculo e a técnica que possibilitarão estabelecer
uma relação móvel, mas apesar de tudo estável, entre a ordem interna do Estado e o crescimento de
suas forças” (FOUCAULT, 2008b, p. 420- 421).
5 A fim de designar de maneira fidedigna o que passa ser a agora a função da polícia, Turquet de
Mayerne, em seu texto intitulado A monarquia aristodemocrática escolhe a palavra “esplendor”
(FOUCAULT, 2008b, p. 422). Seu dever é, portanto, assegurar o esplendor do Estado. “Tudo o que
pode proporcionar ornamento, forma e esplendor à cidade – é disso que a polícia deve se ocupar (...)
aceito a definição dos que chamam de polícia o conjunto dos meios que servem ao esplendor de todo
o Estado e à felicidade de todos os cidadãos” (MAYERNE apud FOUCAULT, 2008b, p. 422). De maneira
ainda mais analítica, a polícia é o conjunto das “leis e regulamentos que dizem respeito ao interior de
um Estado e procuram consolidar e aumentar o poderio desse Estado, que procuram fazer um bom
uso das suas forças” (JUSTI apud FOUCAULT, 2008b, p.422).
3
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A RAZÃO DE ESTADO E O SABER ECONÔMICO
A fim de compreender o que se entende por razão de Estado, é necessário, antes de
qualquer coisa, renunciar a concepção de Estado enquanto um universal, renunciar a ideia
de essência do Estado em si mesma, por uma razão muito simples, importante e, sem dúvida,
grave: “é que o Estado não tem essência. O Estado não é um universal, o Estado não é em si
uma fonte autônoma de poder” (FOUCAULT, 2008a, p.105).
O Estado nada mais é do que o efeito, o perfil, o recorte móvel de uma
perpétua estatização, ou de perpétuas estatizações, de transações
incessantes que modificam, que deslocam, que subvertem, que fazem
deslizar insidiosamente, pouco importa, as fontes de financiamento, as
modalidade de investimento, os centros de decisão, as formas e os tipos
de controle, as relações entre as autoridades locais, a autoridade central,
etc. Em suma, o Estado não tem entranhas, como se sabe, não só pelo fato
de não ter sentimentos, nem bons nem maus, mas não tem entranhas no
sentido de que não tem interior. O Estado não é nada mais que o efeito
móvel de um regime de governamentalidades múltiplas (FOUCAULT,
2008a, p.106).
Para analisar o que vem a ser a razão de Estado não é necessário arrancar do Estado
o seu segredo, “trata-se de passar para o lado de fora e interrogar o problema do Estado, de
investigar o problema do Estado a partir das práticas de governamentalidade”. (FOUCAULT,
2008a, p.106).
Foucault busca extrair da obra Discurso do governo e da verdadeira razão de Estado
de Giovanni Antônio Palazzo, as definições de razão e de Estado. Assim, temos a apresentação
da razão em seu sentido objetivo e subjetivo. Deste modo, no sentido objetivo razão se define
como “essência inteira de uma coisa, é o que constitui a união, a reunião de todas as suas
partes, é o vínculo necessário entre os diferentes elementos que a constituem” (PALAZZO
apud FOUCAULT, 2008, p. 342) e em seu sentido subjetivo, se define como o “poder da alma
que permite, justamente, conhecer a verdade das coisas, isto é, justamente esse vínculo, essa
integridade das diferentes partes da coisa, e que a constituem” (PALAZZO apud FOUCAULT,
2008, p. 342). Portanto, "razão é um meio de conhecimento, mas também é algo que permite
que a vontade se paute pelo que ela conhece, se paute pela própria essência das coisas"
(FOUCAULT, 2008, p. 342).
Já o Estado, na definição de Palazzo, pode ser entendido em quatro sentidos: domínio,
jurisdição, condição de vida e qualidade das coisas contrárias ao movimento.
“Usa-se a palavra estado para significar quatro coisas. Primeiro, ele
significa um lugar limitado do domínio(...). Segundo, estado significa a
mesma jurisdição, que se chama estado (...). Terceiro, estado significa
urna opção perpetua de vida, seja não se casar, ser religioso ou se casar,
ou, verdadeiramente, significa urna opção de ofício, de arte e de exercício,
que também se chama grau e condição, e essa opção é chamada estado(...)
Finalmente, estado significa uma qualidade das coisas contrária ao
movimento(...)”
A república é um Estado nos quatro sentidos da palavra, diz Foucault. O que será
então chamado de razão de Estado, em ambos os sentidos da palavra “razão”, objetivo e
subjetivo? Objetivamente, vai se chamar de razão de Estado o que é necessário e suficiente
para que a república, nos quatro sentidos da palavra “estado”, conserve exatamente sua
integridade. Subjetivamente, a razão de Estado será uma regra ou uma arte que nos dá a
conhecer os meios para obter a integridade, a tranquilidade ou a paz da república
(FOUCAULT, 2008b, p.343).
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Emerge uma certa racionalidade na prática governamental que tem por intuito
possibilitar, de maneira calculada e ponderada, que o Estado (como dado) alcance o seu
máximo de ser, que coincida o dever-fazer do governo com o dever-ser do Estado. Há,
portanto, na ratio governamental, maneiras precisas de governar assim como há também
instituições correlatas a essas maneiras. Para o pensador de Poitiers, são três as maneira de
governar segundo a razão de Estado: 1) o mercantilismo, 2) o fortalecimento do Estado via
crescimento populacional e 3) manter-se num estado de concorrência permanente com
outros Estados (FOUCAULT, 2008, p.9).
Desta feita, temos que, governar segundo o principio da razão de Estado “é fazer
com que o Estado possa se tornar sólido e permanente, que possa se tornar rico, que possa
se tornar forte diante de tudo o que pode destruí-lo” (FOUCAULT, 2008a, p.6). Emerge uma
certa racionalidade na prática governamental que tem por intuito possibilitar, de maneira
calculada e ponderada, que o Estado (como dado) alcance o seu máximo de ser, que coincida
o dever-fazer do governo com o dever-ser do Estado.
Noutras palavras, a razão de Estado é “certo cuidado político que se deve ter em
todos os negócios públicos, em todos os conselhos e em todos os desígnios, e que deve
tender unicamente à conservação, à ampliação e à felicidade do Estado, para o que há que
empregar os meios mais fáceis e mais prontos” (CHEMNITZ apud FOUCAULT, 2008b, p.343).
Como se percebe a razão de Estado não se refere a nada anterior, exterior ou ulterior ao
Estado; nem ordem divina, nem leis naturais fundamentais, nada além do Estado mesmo e
sua ânsia conservadora e conservatória.
Trata-se, na razão de Estado, de alcançar, nas palavras de Marquês du Chastelet, a
“justa mediocridade” do Estado, uma vez que essa racionalidade não busca transformações
e menos ainda a evolução do Estado. “O fim da razão de Estado é o próprio Estado, e se há
algo (alguma finalidade a percorrer) como uma perfeição, como uma felicidade, será sempre
aquela ou aquelas do próprio Estado. Não há último dia, não há ponto final” (FOUCAULT,
2008, p. 345).
O saber, que passa a se organizar em torno do Estado, torna-se “indissociável da
constituição de um saber de todos os processos que giram em torno da população, o que se
chama precisamente economia” (FOUCAULT, 2008b, p. 140). A emergência da economia
política que alimenta a razão governamental só foi possível após o momento em que, entre
os diversos tipos de riqueza que o Estado deve governar, apareceu esse novo sujeito que é
a população.
O saber econômico alinha-se a outras estratégias de fazer o Estado conhecer seu
campo de ação, como é o caso da estatística. Mas o saber econômico surge também e com
bastante intensidade enquanto uma limitação intrínseca da arte de governar. “Ou seja, não
se trata simplesmente de uma espécie de conselhos de prudência que, em determinada
circunstancia, indicariam o que é melhor não fazer, que indicariam simplesmente que, em
determinada circunstância, é melhor se abster do que intervir.” (FOUCAULT, 2008a, p.15)
Dizer que há uma limitação à arte de governar, é assumir que aquele governo que
desconhece ou desrespeita uma limitação de fato da prática governamental é um governo
inábil, inadequado, um governo que não faz o que convém (FOUCAULT, 2008a, p.15). Assim,
o problema diante da razão de Estado será o de definir os limites que um governo deve se
impor, escolher quais ações podem ser realizadas e quais devem ser evitadas. “A razão
governamental deverá respeitar esses limites na medida em que pode calculá-los e colocálos por conta própria em função dos seus objetivos e como o melhor meio para alcançá-los"
(FOUCAULT, 2008a, p.15).
Em suma, toda a questão da crítica à razão governamental girará em torno de como
não governar demais, e é, no pensamento foucaultiano, a economia política o que
fundamentalmente possibilitou assegurar a autolimitação da razão de Estado (FOUCAULT,
2008a, p.18-19). Mas, ainda assim, ainda que a razão governamental obedeça a uma
limitação de agir, seu único objetivo continua ser a sua própria manutenção e seu
desenvolvimento. Por que então os homens seriam obrigados a obedecer a um governo que
não lhes propõe nenhuma finalidade, pessoal e exterior ao Estado? As polimorfas técnicas
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de assujeitamento pode ser um indício de resposta. Vejamos sua incidência a partir da
articulação da biopolítica com homo oeconomicus.

BIOPOLÍTICA, HOMO OECONOMICUS E ASSUJEITAMENTO
A biopolítica, para ser pensada como propôs Foucault (2008), deve ser articulada
com o liberalismo europeu dos séculos XIX e XX que, impondo uma nova racionalidade de
governo, colocou no centro da justificação do poder o mercado econômico e sua “natural”
forma de produção da verdade. Foucault denuncia que a economia é, – e foi, sobretudo na
Alemanha dos anos trinta–, criadora da soberania do Estado e do Direito Público, pois, o
enriquecimento individual como sinal de predileção divina é substituído pelo
enriquecimento global como sinal da adesão dos indivíduos ao Estado.
Segundo o pensador francês, “a emergência da economia política, com a introdução
do princípio limitativo na própria prática governamental, realiza-se uma substituição
importante, ou melhor, uma duplicação, pois os sujeitos de direito sobre os quais se exerce
a soberania política aparecem como uma população que um governo deve administrar”
(FOUCAULT, 2008, p.442). E é aí que a linha de organização de uma biopolítica encontra seu
ponto de partida, na população; nesse corpo antes desconhecido da Teoria do Direito.
A teoria do direito, no fundo, só conhecia o indivíduo e a sociedade: o
indivíduo e o corpo social que fora construído pelo contrato voluntário
ou implícito dos indivíduos. As disciplinas lidavam praticamente com o
indivíduo e com seu corpo. Não é exatamente com a sociedade que se lida
nessa nova tecnologia de poder (ou, enfim, com o corpo social tal como o
definem os juristas); não é tampouco com o indivíduo-corpo. É um novo
corpo: corpo múltiplo, corpo com inúmeras cabeças, se não infinito pelo
menos necessariamente numerável. É a noção de "população".
(FOUCAULT, 1999, p.292-293).
Podemos afirmar que a primeira vez que o termo biopolítica foi apresentado ao
grande público se deu em 1976, no último capítulo de História da Sexualidade I, A vontade
de saber, de Michel Foucault, e foi posteriormente desenvolvido perante uma audiência
restrita no curso proferido no Collège de France, também do mesmo ano, e publicado
posteriormente sob o título de Em defesa da sociedade.
Contudo, Foucault ao desenvolver os volumes dois e três da História da Sexualidade
efetuou uma verdadeira volta ao mundo grego-romano e em tais transformações teóricas o
conceito de biopolítica viu-se momentaneamente abandonado, e quando o autor buscou
uma retomada de suas reflexões acerca da vida e da biopolítica, a morte prematura,
lamentavelmente, o impediu de prosseguir (DUARTE, 2008, p.65).
O ponto terminal da genealogia dos micro-poderes disciplinares, desenvolvidos nos
anos 70, culminou, nas reflexões foucaultianas, no surgimento dos conceitos de biopolítica
e biopoder, pois, como afirma Duarte.
Foi apenas no final do percurso genealógico de sua investigação que
Foucault chegou aos conceitos de biopoder e biopolítica, tendo em vista
explicar o aparecimento, ao longo do século 18 e, sobretudo, na virada
para o século 19, de um poder disciplinador e normalizador que já não se
exercia sobre os corpos individualizados, nem se encontrava
disseminado no tecido institucional da sociedade, mas se concentrava na
figura do Estado e se exercia a título de política estatal com pretensões
de administrar a vida e o corpo da população. (DUARTE, 2008, p.70)
A descoberta, além da biopolítica, do paradoxal modus operandi do biopoder, o qual,
“para produzir e incentivar de maneira calculada e administrada a vida de uma dada
população, tem de impor o genocídio aos corpos populacionais considerados exógenos”
(DUARTE, 2008, p.65), é seguramente uma das grandes teses que Foucault legou ao futuro.
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Não se tratava, na verdade, de uma descrição de fenômenos históricos do passado, mas sim
de uma compreensão apurada da essência da vida política contemporânea, motivo pelo qual
Foucault enuncia já de saída, no capítulo final do primeiro volume da História da Sexualidade
que “o homem, durante milênios, permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivo e,
além disso, capaz de existência política; o homem moderno é um animal, em cuja política,
sua vida de ser vivo está em questão” (FOUCAULT, 1988, p.152).
A biopolítica, ensina Foucault, é a captura da vida pelos mecanismos de poder. Com
ela surge uma modificação no poder do soberano sobre a vida, de modo que “o velho poder
de causar a morte ou deixar viver é substituído por um poder de causar a vida ou devolver à
morte” (FOUCAULT, 1988, p.152), posto que a função agora não é matar, mas “investir sobre
a vida, de cima a baixo” (FOUCAULT, 1988, p.152) numa “administração dos corpos e gestão
calculista da vida” (FOUCAULT, 1988, p.152).
A introdução da biopolítica nos estudos foucaultianos se deu pari passu com o que
ele denominou “analítica do poder” (FOUCAULT, 1988, p. 100). Foucault não buscou
construir uma teoria do poder, mas sim uma analítica, posto que aquela supõem a
identificação de um objeto – algo como o “ser” do poder – enquanto esta não pressupõe
uma essência, não busca, em última análise, definir o poder, limitando-se apenas em
perceber diferentes situações estratégicas a que se poderia chamar de “poder”" (FONSECA,
2012, p. 95).
Em sua analítica, a unidade tradicional do Estado cede lugar à multiplicidade,
heterogeneidade e pluralidade das forças que induzem a produção de verdades e a
constituição do Estado. Sua intenção não era fazer uma teoria do poder, não era seguir o
estilo da teoria clássica jurídica- discursiva já que tal teoria desconsidera o caráter
relacional e produtivos das variadas forças e partem da crença na unidade Estatal.
A chave de inteligibilidade do campo social, não deve ser procurada na
existência primeira de um ponto central, num foco único de soberania de
onde partiriam formas derivadas e descendentes; é o suporte móvel das
correlações de força que, devido a sua desigualdade, induzem
continuamente estados de poder, mas sempre localizados e instáveis
(FOUCAULT, 1988, p.103).
Foucault sustenta que sua analítica do poder não se alinha ao estilo da teoria clássica
jurídico-discursiva, posto que esta reduz o poder a “posse e conquista de uns em troca da
cessão ou da carência de outros. Para Foucault, a teoria jurídico-filosófica tornou o poder
paradoxalmente impotente” (CANDIOTTO, 2010, p.34). Sua analítica permite encarar o
poder como "potência relacional capaz de induzir, suscitar e produzir objetos e verdades"
(CANDIOTTO, 2010, p.34).
Há, contudo, a partir do curso Segurança, Território e População (2008) uma
descontinuidade deste entendimento quando o autor passa a se debruçar sobre as razões
de Estado e introduz a problemática da governamentalidade à sua analítica do poder, de
modo que "a multiplicidade deixa de ser entendida em termos de correlação estratégica
entre as forças, para ser proposta como campo de ações possíveis e limitantes do exercício
de governo diante das efetivações políticas unitárias e acabadas" (CANDIOTTO, 2010, p.35).
Ao apresentar a biopolítica como “a maneira como se procurou, desde o século XVIII,
racionalizar os problemas posto à prática governamental pelos fenômenos próprios de um
conjunto de viventes constituído em população: saúde, higiene, natalidade, longevidade,
raças...” (FOUCAULT, 2008, p. 431), o pensador francês nos lega a figura do homo
oeconomicus.
Esse homem econômico coloca em jogo o problema da identificação entre o objeto
da análise econômica e toda conduta, qualquer que seja, que implique em uma alocação
ótima de recursos raros a fins alternativos, em suma, a identificação de toda conduta
racional aos objetos da análise econômica. Ou seja, o homo oeconomicus é na verdade
resultado da generalização da forma de uma empresa no interior do tecido social; “quer
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dizer, retomar esse tecido social e fazer que ele possa se repartir, se dividir, se desdobrar,
não segundo o grão dos indivíduos, mas segundo o grão da empresa” (FOUCAULT, 2008,
p.331).
“De modo que a própria vida do indivíduo – como, por exemplo, sua relação com a
sua propriedade privada, sua relação com a sua família, com o seu casamento, com os seus
seguros, com a sua aposentadoria – tem de fazer dele como que uma espécie de empresa
permanente e de empresa múltipla” (FOUCAULT, 2008, p.331-332).

DIREITO ANTIDISCIPLINAR E CONTRACONDUTAS
O Direito antidisciplinar, ou a ideia de um novo direito, empreendida por Foucault
possui uma conotação precisa, e ao utilizar tal expressão na aula de 14 de janeiro de 1976,
ele está sugerindo um domínio de práticas e teorias que sejam capazes de libertar-se tanto
dos mecanismos de normalização quando do principio da soberania. Vale lembrar que para
esse filósofo a elaboração do pensamento jurídico, nas sociedades ocidentais, desde a Idade
Média, se fez em torno do poder régio: “O direito no ocidente é um direito de encomenda
régia” (FOUCAULT, 2010, p.23).
Assumindo com Foucault que, na Idade Média, a construção do pensamento jurídico
se deu por encomenda régia e que a organização do direito estava fundamentalmente ligada
ao "princípio da soberania", reconhecemos que, quando o arcabouço jurídico foi chamado a
prescrever os limites no interior dos quais a soberania podia exercer-se ele apressou-se em
"dissolver, no interior do poder, o fato da dominação, para fazer que aparecessem no lugar
dessa dominação (...) duas coisas: de um lado, os direitos legítimos da soberania, do outro,
a obrigação legal da obediência" (FOUCAULT, 2010,p. 24).
Contudo, buscamos, com Foucault, apreender o direito elidindo do seu horizonte de
análise a soberania, recusando-se a analisar o poder “a partir do problema da sua
legitimidade e da obrigação legal da obediência, a analítica do poder em Foucault propõe
deixar a dominação valer como um fato, sendo que o direito será pensado, nessa
perspectiva, como um dos instrumentos das múltiplas formas de dominação” (FONSECA,
2012, p. 239).
Encarando o poder como técnicas polimorfas de sujeição, como estratégias globais
que perpassam e utilizam táticas locais de dominação, e reconhecendo como verdadeira a
tese foucaultiana segundo a qual o poder possui um caráter estritamente relacional,
assumimos que tais técnicas “não podem existir senão em função de uma multiplicidade de
pontos de resistência que representam, nas relações de poder, o papel de adversário, de
alvo, de apoio, de saliência que permite a preensão” (FOUCAULT, 1988, p.106).
Da mesma forma que as redes de relações de poder acaba formando um
tecido espesso que atravessa os aparelhos e instituições, sem se localizar
exatamente neles, também a pulverização dos pontos de resistência
atravessa as estratificações sociais e as unidades individuais. E é
certamente a codificação estratégia desses pontos de resistência que
torna possível uma revolução (FOUCAULT, 1988, p.107).
Esses focos de resistências, celeiros de contraconduta, desenvolvem-se no sistema
moderno de governamentalidade com o preciso objetivo de recusar a razão de Estado e suas
exigências fundamentais. Isso se dá apoiado justamente naquilo em que se apóia a
governamentalidade: na sociedade, no valor absoluto da população como realidade natural
e viva.
A resistência será operacionalidade pelo jogo dos opostos: “sociedade oposta ao
Estado, a verdade econômica em relação ao erro, à incompreensão, à cegueira, o interesse
de todos em oposição ao interesse particular, (...) segurança em relação à insegurança e ao
perigo, a liberdade em relação à regulamentação” (FOUCAULT, 2008, p.477-478).
No fundo, as contracondutas possíveis, apreendida no pensamento de Foucault,
devem dirigir-se contra um pensamento que foi a “lei de bronze” da governamentalidade
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moderna. Contra o pensamento que diz: o homem deve viver sob o julgo do Estado, pois
sempre haverá governo, o Estado sempre estará presente e não há nada que possa pará-lo.
As contracondutas devem opor-se a essa razão de Estado que exclui o reino da escatologia.
Devem, por princípio básico, afirmar que “virá o tempo em que o tempo terminará”
(FOUCAULT, 2008, p.478), devem crer na “possibilidade de uma escatologia, de um tempo
último, de uma suspensão ou de um acabamento do tempo histórico e do tempo político, o
momento, por assim dizer, em que a governamentalidade indefinida do Estado será detida
e parada” (FOUCAULT, 2008, p.478). Será parada “pela emergência de algo que será a
própria sociedade” (FOUCAULT, 2008, p.378).
O espaço do direito antidisciplinar se dará quando a sociedade, rompendo com todos
os vínculos de sujeição e obediência em relação ao Estado, erguer-se contra ele e dizer:
“doravante é a minha lei, é a lei das minhas exigências, é lei da minha própria natureza de
população, é a lei das minhas necessidades fundamentais que deve substituir essas regras
de obediência” (FOUCAULT, 2008, p.379). O direito antidisciplinar se dará, portanto, no
momento em que “a própria nação, em sua totalidade, for capaz de deter, em cada um de
seus pontos bem como em sua massa, a verdade sobre o que ela é, o que ela quer, e o que
ela deve fazer” (FOUCAULT, 2008, p.379).
Essa ode à sedição presente na obra do pensador francês, vislumbra, afinal, um dia
em que a sociedade civil se emancipará das injunções e das tutelas estatais e absorverá o
próprio Estado. Ou seja, “uma escatologia (...) que vai tomar a forma do direito absoluto à
revolta, à sedição, à ruptura de todos os vínculos de obediência – o direito à própria
revolução” (FOUCAULT, 2008, p.379). Nessa escatologia, quem prevalece é a sociedade civil
e não o Estado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos apontamentos suscitado podemos apenas tecer considerações
conclusivas sem a intenção de esgotar aqui um tema tão profícuo. Foram apontamentos que
buscaram reunir, de maneira simples, um tema corriqueiro nos estudos do Foucault do anos
70, mas que não se dá de maneira sistemática tendo em vista que não se tratam de obras no
sentido comum do termo e sim de compilações de cursos livres por ele ministrados. A
governamentalidade ganhou relevo neste trabalho para enfim apresentarmos o que essa
mesma governamentalidade deixa escapar e que pode e deve ser utilizado como espaço de
ação política, que é a possibilidade aberta para a construção de um novo direito.
Se conseguimos alcançamos nosso objetivo, apresentamos os esboços de uma
contraconduta no pensamento foucaultiano como um correlato das práticas
governamentais de assujeitamento do indivíduo por meio da razão governamental.
Apresentamos como o propósito da razão de Estado sempre foi o próprio Estado e que este
se fez detentor de uma verdade – no dialeto foucaultiano um saber-poder – sobre os
homens, sobre a população e suas práticas no território e que, para opor-se a essa situação
de governamentalidade, a sociedade, essa mesma população objeto de controle e gestão,
deve ser a real gestora de seu próprio saber.
Mostramos que noções como biopoder e biopolítica apareceram, nesse quadro de
tecnologias do poder governamental, como os verdadeiros motores da ação governamental
e como o fausto mortífero do poder soberano foi substituído pela necessidade de medir,
avaliar, qualificar e hierarquizar as vidas sob seu julgo na construção da sociedade
normalizadora.
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RESUMO: Foucault opera a problematização sobre aquilo que, dada uma determinada
sociedade, faz com que certas práticas sejam definidas, entendidas e aplicadas, e é dentro
desse ambiente que estão localizadas também as regras de direito, assimiladas como
práticas de direito. Nesse sentido, a localização dos métodos arqueológicos e genealógicos
no direito representam, antes de qualquer coisa, em situar o direito como um conjunto
historicamente formado de práticas discursivas e extra-discursivas de poder – saber.
Tomando-o, semelhantemente, às demais dimensões sociais de saber e poder que a ele se
associam. A partir de um viés absolutamente destacado e diferenciado das teorias de direito
tradicionais e dos vários matizes de positivismos, Foucault utiliza o termo direito para
qualificar determinadas práticas. Nesse conjunto de práticas não estão somente as práticas
jurídicas, juntam-se a estas as práticas de normatização e normalização - ambas entendidas
em um contexto distinto da norma jurídica - práticas políticas, práticas de coerção e sanção
social, assim como práticas de racionalidade. O direito figura como um nome. Um nome que
qualifica um emaranhado de práticas e tais práticas servem para legitimar o modelo de
controle e normalização na esteira da biopolítica.
PALAVRAS-CHAVE: Direito. Norma. Biopolítica.
ABSTRACT: Foucault operates the questioning about what, given a particular society,
makes certain practices are defined, understood and applied, and it is within this
environment that are also located the rules of law, assimilated and law practices. In this
sense, the location of archaeological and genealogical methods on the right represent, first
of all, in the right place as a set of historically formed discursive practices and extradiscursive power - know. Taking it likewise to other social dimensions of knowledge and
power that he is associated. From an absolutely outstanding and distinctive bias of
traditional theories of law and the various shades of positivism, Foucault uses the right term
to describe certain practices. In this set of practices are not only legal practices, join these
practices of standardization and normalization - both understood in a different context of
the rule of law - political, coercive practices and social sanction, as well as rationality
practices. The right figure as a name. A name that qualifies a tangle of practices and these
practices serve to legitimate the model of control and standardization in the wake of
biopolitics.
KEYWORDS: Law. Standard. Biopolitics.

INTRODUÇÃO
Poucos pensadores contemporâneos terão exercido um impacto mais fortemente
liberador e criativo sobre o conjunto das ciências humanas do que Michel Foucault. A
amplitude do legado de sua reflexão evidencia o caráter generoso de suas idéias, que se
disseminaram e renovaram campos distintos da investigação das ciências humanas. No
entanto, seu legado teórico não se esgota apenas na renovação de áreas já estabelecidas de
conhecimento, mas se deixa comprovar, e talvez de maneira ainda mais evidente, na
capacidade de formular conceitos que instigam a formação de novos problemas e campos
de investigação. Isto é exatamente o que está ocorrendo agora, um tanto tardiamente, com
o conceito foucaultiano de biopolítica, que se tornou uma importante ferramenta conceitual
para compreendermos e diagnosticarmos as crises políticas do presente. Como veremos ao
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final desse texto, o próprio Foucault nos deixou reservada uma surpresa analítica inusitada,
expressa na articulação inovadora entre biopolítica, biogenética e governo econômico de
populações, temas de seu último curso a respeito do assunto, O nascimento da biopolítica,
de 1978-79.
Dois motivos relacionados entre si podem explicar porque a importância do
conceito de biopolítica para a compreensão dos dilemas políticos do presente tardou quase
quinze anos para ser reconhecida. Em primeiro lugar, para reconhecê-lo era fundamental
ultrapassar a rigidez dicotômica da distinção ideológica tradicional entre esquerda e direita,
aspecto que já se encontrava presente na análise foucaultiana do caráter biopolítico não
apenas do nazismo e do stalinismo, mas também das democracias liberais e de mercado. Em
segundo lugar, penso que o fenômeno da biopolítica só poderia ser entendido enquanto
forma globalmente disseminada de exercício cotidiano de um poder estatal que investe na
multiplicação da vida por meio da aniquilação da própria vida, a partir do advento recente
da política transnacional globalizada e ‘liquefeita’, segundo a terminologia de Bauman.

NA ESPESSURA DE UM MURMÚRIO CONTA-SE O BIOPODER
Nesse sentido, creio que a reflexão de Deleuze sobre as transformações sociais da
última década, as quais iniciaram o processo de substituição do modelo disciplinar de
sociedade pelo modelo de “sociedade de controle”, articulada em redes de visibilidade
absoluta e comunicação virtual imediata, constitui o paradigma a partir do qual Toni Negri
e Michael Hardt puderam formular seu conceito de “Império”, no centro do qual se encontra,
justamente, uma apropriação do conceito foucaultiano de biopolítica, redefinido agora em
termos da biopotência da Multidão.
Após a publicação de A vontade de saber como primeiro volume da História da
sexualidade, Michel Foucault inicia um longo período de escassez literária. Não publicará
outros livros até a década de 80, pelo que sua produção intelectual imediatamente posterior
a 1976 será marcada pela publicação de diversas entrevistas e textos curtos, seja para
continuar a sua discussão sobre sexualidade, atuar como ativista político do GIP (Grupo de
Informação sobre as Prisões) ou ainda exercitar a crítica literária (FOUCAULT, 2001, p. 366)
Foucault chegaria aos conceitos de biopoder e biopolítica ao vislumbrar o
aparecimento, ao longo do século 18 e, sobretudo, na virada para o século 19, de um poder
disciplinador e normalizador que já não se exercia sobre os corpos individualizados nem se
encontrava disseminado no tecido institucional da sociedade, mas se concentrava na figura
do Estado e se exercia a título de política estatal que pretendia administrar a vida e o corpo
da população. Evidentemente, esta descoberta pressupunha combinar as análises
desenvolvidas em Vigiar e Punir, definidas como uma “anátomo-política do corpo”, com o
que Foucault agora denominava, no volume I da História da Sexualidade, como a “biopolítica
das populações”. Se não há contradição entre poder disciplinar e biopoder, os quais têm nos
processos de normalização sua base comum, não se pode deixar de notar que a introdução
da biopolítica impôs uma mutação no curso das pesquisas genealógicas de Foucault.
O estudo do biopoder dá-se declaradamente por meio da criação do dispositivo de
segurança, diferente tanto da soberania como da disciplina. A genealogia de Foucault é clara
quanto ao objetivo: mostrar como, a partir de um certo momento, emergiu uma nova arte
de governar como fruto da generalização da pastoral cristã, o que trouxe como resultado a
razão governamental dos Estados modernos. A noção de governamentalidade é formulada
por Foucault nesse curso, sendo a aula consagrada ao tema (1º de fevereiro de 1978)
publicada antes das demais. (FOUCAULT citado em CHAVES, 2007, p.99)
Foucault é capaz de demonstrar, ao contrário, de que forma as relações biopolíticas
de dominação pressupõem estrategicamente a compreensão compartilhada do poder como
repressão, como “puro limite traçado à liberdade”, buscando resguardar essa possibilidade
mesma da liberdade.
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JOGOS DE LUZ, SOMBRAS E ALGUMAS VISÕES DO JURÍDICO EM FOUCAULT
As práticas jurídicas sempre apareceram em Foucault como modelos exemplares
que mostram muito bem como as relações de saber e os regimes de enunciação, bem como
as diferentes funções desempenhadas pelos diversos sujeitos de conhecimento são
indissociáveis, apesar de dotadas de autonomia relativa, das relações de poder, ou, valendome de uma terminologia deleuziana, de seu lado de fora (DELEUZE, 2006, p. 42), do
diagrama que nelas se atualiza e se consolida.
O desenrolar das práticas jurídicas acontece fixando pontos de emergência, pontos
de emissão de singularidades e de resistências, ordenando-os no interior de um complexo
de relações sempre móveis e instáveis, fixando os indivíduos na imanência de seu campo,
distribuindo-os por seus espaços diagramáticos, constituindo-os, simultaneamente, como
objeto, alvo e efeito dos investimentos políticos sobre os corpos, sobre a “alma” do sujeito
moderno, produzindo-os como instrumentos e efeitos de dominação.
Nesse sentido, o direito, considerado como conjunto histórico de práticas sociais, de
tecnologias de poder organizadas em torno da figura da lei, do contrato e da soberania,
ocupa um lugar privilegiado nas análises genealógicas do indivíduo moderno como objeto
e sujeito.
A genealogia das grandes formas de saber, do corpus de conhecimento gerado
através de nossas civilizações, dá-se sob a forma de uma genealogia das formas jurídicas da
verdade, como se os modos de jurisdição, as formas de enunciação do direito ou as diversas
partilhas entre a moral e o direito fossem indissociáveis de um certo tipo de discursividade
ligada a determinadas tecnologias jurídicas de produção da verdade. As formas jurídicas são
ordenadas no mesmo fio que tece as formas de verdade.
Na trama teórica de Vigiar e Punir (1975), ou na série de conferências proferidas em
A Verdade e as Formas Jurídicas (1996), Foucault nos mostra de que forma o Inquérito,
promovido pelas cortes eclesiásticas e monárquicas do fim da Idade Média como meio de
exercício do poder, como forma de extração e produção da verdade, serviu muito bem aos
propósitos de concentração e centralização do poder em torno das monarquias territoriais
nascentes.
Na mesma medida em que o regime da prova, os duelos judiciários, com suas provas
de força e resistência disputadas pelos litigantes, conforme o modelo histórico de jurisdição
representado pelo direito grego e germânico arcaicos, ordenados em torno do Julgamento
de Deus, rebatia-se na alquimia como forma de conhecimento, as práticas de inquérito,
buscando a reconstituição objetiva, testemunhal dos “fatos”, dos acontecimentos que
resultavam em danos, em desequilíbrio temporário da ordem, em transgressão de sua
vontade inscrita na lei, foram transpostas, posteriormente, para o grande modelo de
operacionalização do conhecimento representado pelas chamadas ciências naturais.
Inevitável vontade de verdade legitimada.
Talvez uma das maiores originalidades da concepção de Foucault sobre o direito,
segundo Deleuze, está na necessidade de não mais ordenarmos idealmente o direito
segundo uma dicotomia primária entre o lícito e o ilícito, entre o permitido e o proibido. As
leis, os decretos, os ordenamentos, as práticas jurídicas normativas não devem ser
reportadas ao continente puro da licitude ou da legalidade/ilegalidade, em que o ilícito é
definido negativamente, ou seja, por exclusão. Para Deleuze (2006), “um dos temas mais
profundos do livro de Foucault consiste em substituir a oposição, por demais grosseira, leiilegalidade por uma correlação final ilegalismos-lei (grifo do autor). A lei é sempre uma
composição de ilegalismos, que ela diferencia ao formalizar”
O tratamento do direito encontrado em Foucault possui uma noção com contornos
negativos, o direito se apresenta como uma espécie de castrador formal, assumindo formas
negativas de interdição formalista. É a partir do triângulo poder, direito e verdade ele
pretende organizar sua investigação.
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E PELO DISCURSO DE VERDADE DO DIREITO CIRCULA O PODER...
O conceito de poder foucaultiano se situa em algum lugar entre o direito e a verdade.
“O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa
só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer,
forma saber, produz discurso (FOUCAULT, 2006,p.8)”, “o poder produz realidade antes de
reprimir” (FOUCAULT citado por DELEUZE,2006, p.38),o direito possui duas implicações
nesses enunciados, primeiro ele produz verdade que legitima o discurso de poder, depois
sua forma está sedimentada na atitude de repressão, a distribuição poder, direito e verdade
é relacional.
Foucault quer estudar o modo pelo qual o poder se exerce, o "como do poder",
conforme ele mesmo explica:
em outras palavras, isso equivale a compreender os mecanismos do
poder balizados entre os limites impostos de um lado pelo direito, com
suas regras formais delimitadoras, e de outro pela verdade, cujos efeitos
produzem, conduzem e reconduzem novamente ao poder. É nesse
sentido que Foucault menciona a relação triangular que se estabelece
entre esses três conceitos: poder, direito e verdade (FOUCAULT, 2002,
p.28.)
“Mas é preciso ser menos geral e englobante. Porque a análise de
Foucault sobre a questão do poder é o resultado de investigações
delimitadas, circunscritas, com objetivos bem demarcados. Por isso,
embora as vezes suas afirmações tenham uma ambição englobante,
inclusive pelo tom muitas vezes pro-vocativo e polêmico que as
caracteriza, é importante não perder de vista que se trata de análises
particularizadas, que não podem e não devem ser aplicadas
indistintamente sobre novos objetos, fazendo-lhe assim, assumir uma
postura metodológica que lhes daria universalidade” (Machado, 1979, p.
XII).
Mais factualmente a questão versará sobre quais as regras de direito de que o poder
se utiliza para produzir discursos de verdade, “qual é esse tipo de poder capaz de produzir
discursos de verdade que são, numa sociedade como a nossa, dotados de efeitos tão
potentes?” (FOUCAULT, 2002,p.28; FOUCAULT citado por O. BURMESTER, 2005, p.38). São
múltiplas as relações de poder que coabitam na sociedade, entretanto essas relações de
poder não se sustentam sem a economia de um discurso de verdade, o poder não se exerce
sem a circulação de um discurso verdadeiro e esse discurso é produzido e legitimado pelo
direito. A verdade é a norma, e assim estamos inseridos em relações de poder que
necessitam de discursos de verdade para se estabelecer, os quais por sua vez estão
imbricados no direito que afirma o que é ou o que não é. O direito se apresenta tal qual uma
hermenêutica de mundo, mas uma hermenêutica que afirma o poder soberano e legitima as
disciplinas necessárias ao modelo de repressão.
Nessa esteira, Foucault propõe a seguinte análise pertinente ao direito: “o sistema
de direito e o campo judiciário são o veículo permanente de relações de dominação, de
técnicas de sujeição polimorfa (FOUCAULT, 2002, p.32),” não se trata mais de analisar a
legitimidade da norma, mas observar o resultado atingido pelo direito nos termos dos
mecanismos de sujeição que ele põe em prática. Ao mesmo tempo Foucault não pretende a
análise de poder do lado de dentro, mas antes em sua externalidade, no fora, no como se dá
seu exercício e seu contato com seu objeto, com seu campo de aplicação. A verdade foge do
ambiente de valor, está mais próxima do campo de intenções, do porquê de sua produção.
Impõe-se, afinal, a busca do poder naquele exato ponto no qual ele se estabelece e produz
efeitos (FOUCAULT, 2002, 33).
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“Mas é preciso ser menos geral e englobante. Porque a análise de
Foucault sobre a questão do poder é o resultado de investigações
delimitadas, circunscritas, com objetivos bem demarcados. Por isso,
embora as vezes suas afirmações tenham uma ambição englobante,
inclusive pelo tom muitas vezes pro-vocativo e polêmico que as
caracteriza, é importante não perder de vista que se trata de análises
particularizadas, que não podem e não devem ser aplicadas
indistintamente sobre novos objetos, fazendo-lhe assim, assumir uma
postura metodológica que lhes daria universalidade” (Machado, 1979, p.
XII).
A verdade se profissionaliza, e no centro daquela relação triangular, a verdade é a
norma, nesse sentido, e antes de qualquer coisa, são os discursos verdadeiros que julgam,
condenam, classificam, obrigam, coagem, trazendo consigo efeitos específicos de poder. É
uma visão relacional, estratégica e não de conhecimento, ao menos em termos
epistemológicos aproximado da visão realista para o direito.
Em Foucault o poder está em evidência e possui uma definição bem simples: “o
poder é uma relação de forças, ou melhor, toda relação de força é uma “relação de poder”
(DELEUZE, 2006, p.78)”, e ainda, a força não está no singular, ela tem como característica
essencial estar em relação com outras forças, de forma que toda força já é relação, isto é,
poder: “a força não tem objeto nem sujeito a não ser a força (DELEUZE, 2006, idem.)” Muito
embora essa definição possa se assemelhar ao retorno de um direito natural, não o é, vez
que o direito é entendido, neste caso, como forma de expressão, expressão dessas e outras
relações.
O direito está relacionado com o poder e a produção de verdade como
anteriormente posto, mas a noção de direito foucaultiana está na dobra da negação, antes
se traduz como um não-direito pautado no modelo de repressão. Sua instalação se faz por
meio da coação, “instala-se, sob coação, a “normalização” do mundo cotidiano, isto é, a
homogeneização de tudo que a vida pode apresentar de heterogêneo: eis, segundo Foucault
o que chamam de “o direito”!(GOYARD-FABRE, 2002, p.190-191). Para Foucault as técnicas
jurídicas são técnicas de dominação, um conjunto de estratégias cristalizadas naquilo que
denominamos constituição.
As decisões jurídicas são decorrentes de tecnologia sociopolítica, numa espécie de
normalização das disciplinas. O direito acontece como manifestação de poder e de violência,
numa roupagem de positivismo desprovido de qualquer valor, uma técnica de
“assujeitamento”: “em face de um poder, que é lei, o sujeito que é constituído como sujeito
– que é “sujeitado”- é aquele que obedece (FOUCAULT, 2006, p.95.)” Diante desse direito
que coage Foucault deseja a compreensão do poder para além das formas de direito “em
outras palavras apreender o poder sob o aspecto da extremidade cada vez menos jurídica
de seu exercício (FOUCAULT, 2002, p. 33).
Embora pareça que o direito em Foucault aparece sempre sob uma forma
inconveniente e violenta ou mesmo que ele sugere a superação da existência jurídica,
qualquer entendimento que assuma esse grau de radicalismo seria necessariamente
apressado. Subsiste a emergência da produção de discursos de verdade e essa produção
implica na atuação do direito enquanto autor necessário, apesar do levante foucaultiano por
formas antijuridistas de poder, seu pensamento não desconhece essa apresentação da
realidade: “Se existe essa demanda pelo controle da produção do discurso verdadeiro,
Michel Foucault não deixa de identificar que o direito ainda tem algum papel enquanto
técnica de poder. (CHAVES, 2006, p.87).”
E ainda, Foucault não suscita o grande fim do direito, aquilo que salta em seu
pensamento é a representação da figura jurídica como uma expressão de não-direito, tão
somente técnica de repressão e força violenta que normaliza o poder disciplinar, mas contra
essa disciplina ele avalia: “Para dizer a verdade, para lutar contra as disciplinas, ou melhor,
contra o poder disciplinar, não é na direção do antigo direito da soberania que se deveria ir;
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seria antes na direção de um direito novo, que seria antidisciplinar, mas que estaria ao
mesmo tempo liberto do princípio da soberania (FOUCAULT, 2002, p.47)”. Aquilo que
Foucault pretende eliminar é o direito-repressão.

CONCLUSÃO
Para Foucault, as normas não podem funcionar fora de uma dimensão
essencialmente pragmática (recusa do transcendentalismo normativo), no sentido político
do termo, pois envolvem intrincados complexos de relações de saber-poder sob a forma de
“agenciamentos”, “dispositivos”, atuando no sentido produtivo de “emissão de
singularidades”. O método de Foucault é necessariamente nominalista, pois “o” poder, em
si mesmo, assim como “o” Estado, “o” Direito, “a” Literatura, “a” Razão não existem, nem se
manifestam, necessariamente, como negação. De qualquer maneira, nosso objetivo aqui é
mostrar a centralidade das práticas jurídicas como campo privilegiado de produção
tecnológica da “verdade”, como exemplo histórico privilegiado de uma analítica do saber a
partir do poder.
Não devemos, portanto, encarar o direito moderno como um “sistema em expansão
de direitos”, como medium racional dos conflitos em sociedades democráticas de
capitalismo avançado, mas como um conjunto de armas, estratégias que remetem a um
determinado equilíbrio histórico de forças.
Tal processo implica numa coerção ininterrupta que esquadrinha tempo, espaço e
movimento. Esses métodos que permitem o controle minucioso do corpo, que realizam a
sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o
que podemos chamar as “disciplinas” ( 2002a: 118). Essa política de coerção e manipulação
calculada ativa um mecanismo perverso de assujeitamento, o corpo entra numa maquinaria
que o desarticula, mas ao mesmo tempo o recompõe em moldes ficcionais que assumem o
papel da realidade.
A partir desse modelo ficam sugeridos os enquadres, os corpos não úteis devem ser
marginalizados, separados, excluídos, não fazem parte de uma economia. Aquilo que está
fora da normalização deve ser tratado em espaços individualizados. O processo de
disciplinamento fabrica corpos dóceis e alimenta a sectarização dos “corpos inúteis”.
A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos
“dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos
de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de
obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele por
um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela procura aumentar; e
inverte por outro lado a energia, a potência que poderia resultar disso, e
faz dela uma relação de sujeição estrita. Se a exploração econômica
separa a força e o produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar
estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma
dominação acentuada. (FOUCAULT, 2002a: 119)
Essa microfísica tende a cobrir o corpo social inteiro, esse controle minucioso é
necessário para a regulação utilitária do homem. Observe que o Estado não mais pode
alcançar tamanho controle sem se perder em alguma forma de totalitarismo, logo o antigo
poder absoluto e régio do soberano cede espaço para técnicas difusas e detalhadas de
domesticação. A disciplina é uma anatomia política do detalhe (2002a :120) e a biopolítica
a normalização que perpassa o domínio do detalhe até o controle do corpo social, tudo em
nome da lei.
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NANOMEDICINE AND NANOCOSMETICS AS ALTERNATIVES FOR A
BETTER (?) HUMAN LIFE
Wilson Engelmann2
RESUMO: As nanotecnologias prometem avanços fantásticos, melhorando a vida humana
sem precedentes em nenhuma revolução caracterizada noutro período histórico. E os
riscos? Os Direitos Humanos apresentam-se como referencial ético para mediar o
desenvolvimento de respostas jurídicas razoáveis, focadas na proteção da vida. Equacionar
a ética da alteridade, onde a prática das relações humanas guie o conteúdo do Direito. Será
preciso avaliar sob quais condições o desenvolvimento da nanomedicina e dos
nancosméticos efetivamente poderão ser favoráveis ao melhoramento da vida humana, em
harmonia com a preservação do meio ambiente. Respeitando-o pela sua condição de pessoa,
praticando a noção de “phrónimos”, onde o espaço público possa ser administrado
respeitando-se os direitos individuais. Retomar os valores básicos comuns humanos, onde
cada um se responsabilize pelos atos praticados. Os princípios serão uma resposta universal
a um “Direito” que não fica restrito aos limites territoriais do país, expresso no princípio do
cuidado (precaução + prevenção) e no exemplo privilegiado dos princípios que norteiam a
bioética, promovendo a estruturação do Direito efetivamente preocupado com a vida
humana, ou seja, o Biodireito.
PALAVRAS-CHAVE: Nanomedicina; Nanocosméticos; Bioética; Princípio
Responsabilidade; Biodireito.
ABSTRACT: Nanotechnologies promise fantastic advances, improving unprecedented
human life in any revolution characterized in another historical period. And the risks?
Human Rights are presented as an ethical framework to mediate the development of
reasonable legal responses, focused on the protection of life. Addressing the ethics of
otherness, where the practice of human relations guide the content of the law. You will need
to assess under what conditions the development of nanomedicine and nancosméticos may
actually be favorable to the improvement of human life in harmony with the preservation
Este trabalho apresenta o resultado parcial das investigações realizadas pelo seu autor no âmbito
dos seguintes projetos de pesquisa: (a) “Observatório dos Impactos Jurídicos das Nanotecnologias:
em busca de elementos essenciais para o desenvolvimento do diálogo entre as Fontes do Direito a
partir de indicadores de regulação às pesquisas e produção industrial com base na nano escala”:
Edital Universal 14/2014 – CNPq; (b) Chamada MCTI/CNPq N º 17/2011 - Apoio à criação de redes
cooperativas de pesquisa e desenvolvimento em Nanotoxicologia e Nanoinstrumentação: projeto
intitulado: “Nanotoxicologia ocupacional e ambiental: subsídios científicos para estabelecer marcos
regulatórios e avaliação de riscos”; (c) “Nanocosméticos e o Direito à Informação: construindo
elementos e condições para aproximar o desenvolvimento tecnocientífico na escala nano da
necessidade de informar o público consumidor” – Edital Pesquisador Gaúcho – FAPERGS.
2 Doutor e Mestre em Direito Público pelo Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e
Doutorado) da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS/RS/Brasil; Professor deste
Programa das atividades: “Transformações Jurídicas das Relações Privadas” (Mestrado) e “Os
Desafios das Transformações Contemporâneas do Direito Privado” (Doutorado); Coordenador
Executivo do Curso de Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unisinos;
Professor de Metodologia da Pesquisa Jurídica em diversos Cursos de Especialização em Direito da
UNISINOS; Professor de Teoria Geral do Direito e Introdução ao Estudo do Direito do Curso de
Graduação em Direito da UNISINOS; Líder do Grupo de Pesquisa JUSNANO (CNPq); Bolsista de
Produtividade em Pesquisa do CNPq.
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of the environment. Respecting him for his personhood, practicing the concept of
“phronimos” where the public space may be given respecting individual rights. Resume
common basic human values, where each shall be responsible for acts performed. The
principles will be a universal response to a “law” that is not restricted to the boundaries of
the country, expressed in the principle of care (precaution + prevention) and a prime
example of the principles that guide the Bioethics, promoting structuring of law actually
worried human life, ie Biolaw.
KEYWORDS: Nanomedicine; Nanocosmetics; Bioethics; Principle Responsibility; Biolaw.

INTRODUÇÃO
A criatividade humana promove a criação de coisas com forças inusitadas. Estão
neste patamar as descobertas em escala nanométrica, possibilitando aos humanos
penetrarem recantos da natureza, já existentes anteriormente, mas intocados até o
momento. As nanotecnologias prospectam a pesquisa e a produção de equipamentos e
produtos que estão em torno da escala de 1 a 100 nanômetros (nm), ou seja, 10 -9 de ordem
de grandeza. Mesmo os produtos já conhecidos atualmente, têm suas propriedades
modificadas quando examinados, manipulados ou consumidos nessa escala.
O grande desafio ao lado dessa descoberta científica são os riscos que a mencionada
manipulação poderá gerar para os seres humanos e o meio ambiente. No entanto, apesar
disso, as pesquisas continuam e o consumo de produtos com partículas em nanoescala já se
encontram à disposição dos consumidores.3 Não se sabe ainda os limites dessa investida
humana na natureza. Os marcos regulatórios estatais-tradicionais-legislativos ainda são
inexistentes.4 Como os resultados das pesquisas afetarão os humanos e o seu ambiente,
pensa-se que aí estão os limites que deverão ser respeitados. A Bioética postula princípios
preocupados em circunscrever alguns postulados inegociáveis. Talvez as nanotecnologias
possam inspirar-se neles para operar de modo humanamente seguro, inserindo esses
princípios no movimento gerado pelos diversos modelos regulatórios que poderão ser
gerados no âmbito do diálogo entre as fontes do Direito.5
O problema deste trabalho poderá ser assim desdobrado, a partir da delimitação do
tema: o desenvolvimento de uma postura que busque subsídios junto à Bioética, perpassada
pelo princípio responsabilidade (Hans Jonas), poderá auxiliar a fornecer um substrato ético
capaz de proteger os seres humanos dos efeitos positivos ou negativos da nanomedicina e
dos nanocosméticos? O questionamento levantado é lastreado na ausência de marcos
regulatórios específicos e na necessidade de se pensar respostas jurídicas que, ao mesmo
tempo garantam os avanços científicos, promovam a canalização dos resultados ao
atendimento de necessidades humanas, dentro de um quadro de segurança. Além disso, os
desafios produzidos pelas pesquisas nanotecnológicas poderão valer-se dos princípios e
exemplos privilegiados oriundos da Bioética, dado que se está lidando com a vida humana
no contexto de um meio ambiente que lhe serve de habitat. De qualquer modo, o trabalho
objetiva verificar se a Bioética poderá gerar o Biodireito e as limitações dos princípios
3 Nos termos do estudo desenvolvido por Helmuth Kayser Consultancy, em 2001 haviam 300 produtos

desenvolvidos a partir das nanotecnologias no mercado global e, em 2009, mais de 2500, espera-se
um crescimento de 25% ao ano. Um novo estudo está em andamento, buscando inventariar o número
atual de produtos à base da nano escala.
Disponível em: <http://www.hkc22.com/nanobasedproducts.html> Acesso em 17 maio 2015.
4 No Congresso Nacional brasileiro estão em tramitação dois projetos de lei: (a) o Projeto de Lei nº
5.133, de março de 2013, que objetiva tornar obrigatória a rotulagem de produtos que fazem uso de
nanotecnologia; (b) o Projeto de Lei nº 6.741, de novembro de 2013, que dispõe sobre dispõe sobre
dispõe sobre a Política Nacional de Nanotecnologia, o incentivo à pesquisa, o desenvolvimento
tecnológico e o controle pelo Poder Público dos riscos e impactos decorrentes das atividades de
nanotecnologia.
5 Sobre este tema, consultar: ENGELMANN, Wilson; HOHENDORFF, Raquel, Von. Nanotecnologias
Aplicadas aos Agroquímicos no Brasil: a gestão dos riscos a partir do diálogo entre as fontes do Direito.
Curitiba: Juruá, 2014.
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bioéticos. O cenário é desafiador, mas deverá ser enfrentado, especialmente pelo Direito,
dado o rápido crescimento das nanotecnologias dos laboratórios até o mercado
consumidor, passando pelo processo produtivo industrial.

AS NANOTECNOLOGIAS E SUAS INTERFACES COM A VIDA: DESAFIOS E
POSSIBILIDADES PARA A NANOMEDICINA E OS NANOCOSMÉTICOS
As nanotecnologias interagem com estas pesquisas, pois cientistas desenvolvem a
próxima geração de dispositivos em escala atômica. (ROCO, 2013, p. 40-1). Nessa linha,
verifica-se que “[...] cientistas também podem usar sequências de DNA ou outras moléculas
naturais ou reengenheiradas como materiais de construção programáveis para
instrumentos e motores de precisão em escala molecular. [...] Veja algumas das tecnologias
em nanoescala mais instigantes no horizonte: tecidos de suporte Cyborg; minimemória;
músculos de plástico; comunicação à velocidade do laser e usinas de energia feitas de vírus”.
(ROCO, 2013, p. 40-1). São diversas possibilidades, muitas já em avançado desenvolvimento
nos laboratórios de diversas Universidades americanas, que evidenciam fortes indícios do
redesenho da vida, por meio da criação de novas formas de existência(?). Os aspectos
positivos são bastante explorados, pois interessam para a expansão das pesquisas,
produção e comercialização destes produtos à base nanotecnológica. No entanto, a
preocupação com os riscos, ainda carece de um maior aprofundamento, especialmente para
a construção do arcabouço de sustentação do direito à informação do consumidor.
A natureza é o grande paradigma. Há indícios de que a ciência quer, além de
conhece-la em suas minúcias, subjugá-la, como se ela fosse uma inimiga que deverá ser
derrotada. Isso fica demonstrado da seguinte forma: “[...] a nanotecnologia pode aprender
da natureza para fabricar novos dispositivos, ‘imitando-a’ em suas estruturas e
funcionalidades”. Um exemplo paradigmático encontra-se nas células: “[...] [elas] são
consideradas unidades de fabricação de substâncias muito eficientes, podemos tentar criar
células artificiais, ou ‘nanomotores’, que imitem os diminutos motores moleculares que se
encontram na natureza” (CÓZAR-ESCALANTE, 2014). É nesta combinação que surge a
nanobiotecnologia, ou seja, “[...] aplicações interessantes mediante a hibridação ou simbiose
entre o orgânico e o inerte” (CÓZAR-ESCALANTE, 2014). A combinação da
nanobiotecnologia e a biologia sintética permitirá, por exemplo, a projeção de mecanismos
biológicos capazes de liberar fármacos no exato lugar e tempo desejados pelo médico;
reparar células defeituosas, eliminar tumores ou potencializar o crescimento de
determinados tipos de células. (DIÉGUEZ-LUCENA, 2014). O operar como se fosse “deus”,
efetivamente não está muito longe das mãos do ser humano, pois “[...] os futuros avanços na
biologia sintética (BLASCO, 2014), especialmente no caso de muitas das atuais promessas
se efetivarem, colocarão nas mãos do ser humano um poder de controle sobre a vida como
nunca antes visto”. E a pergunta é: o ser humano está preparado para interagir com a/na
vida? Quem estabelecerá os limites deste poder “até então divino” colocado nas mãos dos
humanos? “O ser humano será capaz de controlar a evolução da vida em nosso planeta,
embora esteja por se ver se esse controle será tão absoluto como às vezes se pretende”
(DIÉGUEZ-LUCENA, 2014). Veja-se que muitas das possibilidades anunciadas ainda não são
viáveis por uma série de motivos. No entanto, são promessas e que deverão ser
acompanhadas pelas Ciências de Impacto, considerando a grande probabilidade de gerar
modificações consideráveis na vida humana sobre o Planeta Terra.
Por conta disso, “a associação das biotecnologias com as técnicas mais poderosas do
DNA recombinante e mesmo aquelas modeladas pelas nanotecnologias, poderá significar
abrir as portas para experiências mais radicais ou ousadas, levando ao pós-humano e ao
transumano, [...]” (DOMINGUES, 2013). É preciso refletir efetivamente sobre o que virá a
partir do momento em que se puder controlar sinteticamente as funções da vida,
reproduzindo-a e modificando-a. Talvez mesmo antes de se ingressar nesta questão, se deva
prestar atenção a outra importante descoberta sobre a evolução humana: “uma teoria
dominante sobre a origem do Homo sapiens afirma que nossa espécie surgiu num único local
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– a África subsaariana – e substituiu espécies humanas arcaicas, como as neandertais, sem
miscigenação. Mas estudos recentes de DNA moderno e antigo indicam que esses humanos
modernos da África procriaram com hominídeos arcaicos e sugerem que a miscigenação
ajudou o H. sapiens a prosperar enquanto colonizava novas terras” (HAMMER, 2013).
Parece correta a firmação de Marc Jongen: “o ser humano é o seu próprio experimento”
(JONGEN, 2006). Quer dizer, o ser humano, motivado pela sua criatividade, está
constantemente insatisfeito consigo. Essa insatisfação ecoa nas Ciências de Produção e
promovem as pesquisas para o melhoramento humano. Veja bem: é o humano falando e
transformando a si próprio. Por isso, ele é o seu próprio experimento. Isso, muitas vezes, é
esquecido, mas é fundamental.
O desdobramento dessa constatação é trazido por Elena Pulsini: “[...] o Homo creator
é aquele que reage ao próprio sentimento de inadequação, rebelando-se contra a fatalidade
dos próprios limites humanos; que põe à prova a própria natureza corpórea, sondando-lhe
as mais extremas possibilidades e o limite de suportabilidade, até o ponto de produzir
aquela ‘segunda natureza’ que hoje não é mais somente uma metáfora, mas uma concreta e
inquietante realidade produzida pela técnica” (PULSINI, 2006). O referido Homo sapiens,
cuja análise do DNA revelou a sua hibridização inicial, continua em busca de ser melhor.
Hoje, ele encontrou as possibilidades e o poder da ciência alinhada e aliada à técnica para
este objetivo. Por isso, o ser humano “[...] tem hoje um poder sem precedentes que, no
entanto, não está mais em condições de controlar numa sociedade global sem confins e sem
limites. O mundo por ele criado põe em perigo a própria conservação da humanidade e do
vivente, expondo-a ao risco de autodestruição (nuclear), de degradação irreversível (pensese no aquecimento global), de mutações incontroláveis (manipulações do corpo e da
natureza, organismo geneticamente modificado (OGM) etc.)” (PULSINI, 2006).
Provavelmente, estas diversas categorias de Homo estarão projetando uma nova: o
Homo bionanotecnológicus. Esse novo exemplar será a expressão do transumano, ou seja,
do humano melhorado, um pouco mais satisfeito com a sua constituição e em condições de
refletir e avaliar sobre os impactos das suas investidas contra si mesmo, pois ele é o seu
próprio experimento, isto é, ele é cobaia de si mesmo e das suas investigações científicotecnológicas. Essa possibilidade se torna viável por uma deficiência na construção
estrutural do direito à informação. Mais do que isso: este “ser humano inovado
bionanotecnologicamente” deverá ter bem presente que “um dos aspectos da nossa
humanidade que pode estar ameaçado pelo melhoramento e pela engenharia genética é
nossa capacidade de agir livremente, por nós mesmos, graças a nossos próprios esforços, e
de nos considerarmos responsáveis (ou seja, dignos de orgulho ou censura) pelas coisas que
fazemos e que somos” (SANDEL, 2013, p. 39). Sem esses atributos e percepções, não será
um verdadeiro exemplar de humano, seja pós, seja trans. Por conta dessa característica – a
presença do ser humano – o desenho de alguns pressupostos éticos e jurídicos serão
considerados fundamentais.
A nanomedicina apresenta possibilidades muito interessantes para qualificar a vida
humana. Na edição do mês de maio de 2015 da Revista Scientific América Brasil, se pode ler
um dossiê intitulado Avanços que Definem o Futuro da Medicina, destacando que “a
nanomedicina está desenvolvendo novos meios para enfrentar o câncer, curar ferimentos e
conduzir medicamentos ao interior de células” (FISCHMAN, 2015, p. 27). Verificam-se três
frentes para enfrentar doenças humanas com inovação.
Nanomedicina é um ramo que se concentra na aplicação da nanotecnologia em
diagnóstico mais rápido, terapêutica avançada, a melhoria da imagem e prevenção de várias
condições clínicas. Em particular, é utilizada na entrega de medicamentos nas células
doentes, preservando aquelas que são saudáveis, o diagnóstico, a imagiologia e terapia.
Existem vários agentes à base de nanomaterial em várias fases de desenvolvimento, com
aplicações em medicina e alguns estão em uso clínico6. Com as mudanças na incidência de
Medicamentos como Abraxane contra câncer metástico de mama e Eligard contra câncer avançado
de próstata, já no mercado, são nanomedicamentos (MARON, 2015).
6
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doença, mortalidade, e a resposta ao tratamento para doenças crónicas como o câncer,
doenças neurodegenerativas, ou síndrome metabólica, existe uma necessidade para o
desenvolvimento de novas tecnologias para o diagnóstico precoce e rápida e novos
fármacos seguros para tratamento (RANGANATHAN et al, 2012).
Na área de cosméticos também se encontra a utilização de nanotecnologia. Como
exemplo, se pode citar o zinco. O óxido de zinco (ZnO) é listado como “geralmente
reconhecido como seguro” (GRAS) pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos,
agência responsável pela liberação de alimentos e medicamentos. Nanopartículas de ZnO
apresentam mais atividade antimicrobiana do que as partículas grandes, considerando o
fato de que a pequena dimensão (menos de 100 nm) e alta relação superfície-volume de
nanopartículas pode permitir uma melhor interação com bactérias. Estudos recentes têm
demonstrado que estas nanopartículas têm toxicidade seletiva para as bactérias, mas
apresentam efeitos mínimos sobre células humanas. Mesmo se o ZnO tem sido utilizado há
muito tempo em pomadas cosméticas ou farmacêuticas, as suas propriedades
antimicrobianas não foram totalmente investigadas em contexto de preservação de
cosméticos. Um estudo sistemático e detalhado foi concebido, tendo em conta
reivindicações acima, para investigar a antimicrobiana melhorada e propriedades
antifúngicas de nano-óxido de zinco sobre uma convencional (SINGH; NANDA, 2013, p.
458).
A União Europeia desenvolveu diversos regulamentos sobre cosméticos
desenvolvidos a partir da escala nanométrica. Destaca-se o Regulamento nº 1223/20097,
onde se pode ler no item nº 9: “Os produtos cosméticos deverão ser seguros em condições
de utilização normais ou razoavelmente previsíveis. Em especial, considerações de riscobenefício não poderão justificar um risco para a saúde humana”. Independente da escala em
que o cosmético for desenvolvido, um ponto é sempre importante: não poderá gerar risco à
saúde humana. Neste regulamento existe referência aos nanomateriais, sublinhando-se:
“Atualmente, a informação sobre os riscos associados aos nanomateriais é inadequada. A
fim de avaliar melhor a sua segurança, o CCSC (Comitê Científico da Segurança dos
Consumidores) deverá prestar orientação, em colaboração com os organismos
competentes, sobre metodologias de ensaio que tenham em conta as características
específicas dos nanomateriais” (item nº 30).
Por outro lado, o referido Comitê Científico da Segurança dos Consumidores vem
acompanhando a implantação das nanotecnologias nos cosméticos, destacando: “[...] cada
avaliação do risco de um nanomaterial para ser considerado como ingrediente cosmético
deve começar com uma avaliação dos estudos relevantes disponíveis na literatura científica.
Os estudos dos resultados apresentados como parte de um dossiê de segurança devem
acompanhar a declaração de que os ensaios pertinentes foram conduzidos usando uma
substância química comparável em pureza/perfil de impurezas, e características físicoquímicas a que se destina a inclusão no produto cosmético acabado. Considerando
nanomateriais, isso significa que a substância de ensaio, e a substância no produto
cosmético final, ambos têm o mesmo ou um perfil comparável, em relação à composição
química, tamanho e distribuição de tamanho, propriedades da superfície, forma
morfológica, etc. caracterização adequada/identificação do nanomaterial utilizado nos
vários estudos de toxicidade e, como utilizado para ingrediente cosmético é, por
conseguinte, essencial (Scientific Committee on Consumer Safety, 2012).
O cenário na medicina e nos cosméticos trazido pelas nanotecnologias ainda está
envolto de dúvidas, apesar das grandes promessas. É nesse panorama que se mostra
fundamental o ingresso do Direito e das discussões éticas relativas à utilização da nano
escala, que apresenta condições de “invadir” recantos do corpo humano e do meio ambiente
ainda pouco conhecidos.

Disponível em http://www.inem.pt/files/2/documentos/20110111123415381769.pdf. Acesso
em 17 maio 2015.
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EQUACIONANDO OS AVANÇOS NANOTECNOLÓGICOS A PARTIR DO “PRINCÍPIO
RESPONSABILIDADE”
Considerando-se a Bioética como “um saber que surgiu para ajudar na tomada de
decisões concretas que implicam a vida em geral e a saúde humana em particular”. No
entanto, para além deste escopo, a sua missão é “interpretar o significado e discutir com
reflexões éticas a crescente introdução de tecnologias em todos os âmbitos da vida humana
e do ambiente natural” (JUNGES, 2006, p. 11). A proposta que se formula é a junção dos
mencionados princípios da Bioética com os princípios da precaução e da prevenção, a fim
de se alicerçar o princípio do cuidado.
Com isso, se estará propondo um Biodireito, expressão de um Direito focado no
direito fundamental à vida para o mundo das nanotecnologias: “neste contexto, é que o
Direito deve procurar na argumentação moral os fundamentos para normas [marcos
regulatórios], em função do respeito ao princípio constitucional [o cuidado com a dignidade
da pessoa humana], as novas relações sociais surgidas no seio da civilização tecno-científica
da contemporaneidade” (BARRETTO, 2001, p. 74). O Biodireito será a concretização dos
Direitos Bio-Humano-Éticos, promovendo um efetivo diálogo entre as fontes do Direito e
mais um golpe contra o positivismo jurídico, pois não se poderá pretender a aplicação dos
princípios por meio de um processo lógico-dedutivo-subsuntivo. Isso não resolverá a
sofisticação das questões que as nanotecnologias formularão ao Direito e às demais áreas
do conhecimento humano.
Como alternativa ao contexto positivista que ainda está presente no Direito, propõese o ingresso da phrónesis aristotélica, mediante a sua atualização, a fim de ser o
sustentáculo para justificar os meios e os fins das decisões sobre esse assunto. De qualquer
forma, a vida humana deverá ser colocada em primeiro plano, a fim de ser a justificativa da
melhor resposta nessa matéria ou, como refere Gadamer, ao trazer à discussão a metáfora
do arqueiro de Aristóteles: “fixar o olhar no alvo não representa, em absoluto, toda a arte
do arqueiro. É necessário já se ter aprendido a lidar com o arco, tal como também aquele
que quiser tirar algum ganho da filosofia prática precisará estar preparado da maneira
correta” (GADAMER, 2009, p. 160). Dimensionar os marcos regulatórios para as
nanotecnologias deverá considerar a experiência histórica já vivenciada pelo ser humano,
evitando, na medida do possível, alguns equívocos que causaram muita dor e sofrimento,
decorrente do uso inadequado das descobertas tecnológicas. Não haverá uma fórmula
pronta a ser seguida, mas as respostas deverão ser construídas na medida em que as
perguntas (dificuldades) surgirão.
A partir do cenário trazido até o momento, cabe indagar: “tudo é possível?” Tudo
aquilo que é viabilizado pela técnica deverá efetivamente ser produzido e colocado no
mercado consumidor? Qual será a “[...] ética para a civilização tecnológica”.8
José Manuel de Cozár-Escalante, ao tratar da ética em nível molecular expõe que: “É
inegável que a mente dos seres humanos é altamente criativa, o que permitiu à nossa
espécie sobreviver e propagar-se pelo planeta mediante a ciência, a técnica e outras criações
humanas. Ao mesmo tempo, essa criatividade pode ter efeitos muito negativos para nós e
para o nosso planeta quando combinada com uma alta capacidade econômica e tecnológica,
uma mentalidade de progresso a qualquer custo e a ausência dos devidos controles éticos,
políticos e sociais”. As novas tecnologias sempre mantiveram uma proximidade quase
irracional com o risco. A busca pela novidade, ao longo da história, fez muitos cientistas, de
modo inadequado e apressado, verem as novas invenções entusiasticamente, colocando
como que um véu sobre o risco em potencial. A sociedade, em função da desconfiança, pode
apresentar-se com aversão à novidade. No entanto, não raras vezes, compartilha do
Adaptado a partir do título da edição nº 371, “Tudo é possível? Uma ética para a civilização
tecnológica”, do IHU On Line, de 29 ago. 2011. Disponível em: <http://bit.ly/ihuon371>. Acessado em
17 maio 2015. Esta edição é comemorativa aos 32 anos de lançamento da obra de Hans Jonas,
“Princípio Responsabilidade”.
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entusiasmo científico, ou em função das promessas da novidade, ou por inadequado
entendimento e reflexão crítica sobre os riscos (SANTOS JUNIOR, 2013, p. 45).
Nesse sentido, embora a obra de Hans Jonas, Princípio Responsabilidade, tenha sido
escrita há mais de 30 anos, parece correto dizer-se que ainda continua atual. Por isso, a
partir dos ensinamentos da filósofa francesa Nathalie Frogneux, é possível formular
quatro principais desafios à ética, considerando o quadro trazido por Hans Jonas: “a
conscientização da crise tecnológica e seus riscos ecológicos, a dimensão ética de nossas
ações coletivas, uma remoralização do político e, sobretudo, o sentimento de uma
responsabilidade amplificada inédita” (FROGNEUX, 2014). O primeiro desafio, segundo
Nathalie Frogneux, é a tomada de consciência diante de uma ameaça global que se esconde
atrás da ideologia de uma vida mais confortável (FROGNEUX, 2014). Parece que a tecnologia
pode resolver qualquer problema, basta ter-se um problema para, em seguida, correr-se ao
laboratório e produzir uma engenhoca que será transformada em produto e, pronto!:
problema resolvido. Zizek também faz este alerta, já percebido por Jonas, valendo-se da
situação ambiental: “[...] não basta tratar as ameaças ambientais como simples problemas
técnicos que serão resolvidos com novas formas de produção (nanotecnologia) e novas
fontes de energia, mas também não há forma de espiritualização da Nova Era que adiante”
(ZIZEK, 2012, P. 315).
Nem tudo poderá ser debitado e nem creditado para a tecnologia. É preciso dar-se
conta dos efeitos globais das atitudes humanas, o que chama à necessidade de que todos os
envolvidos deverão ser informados sobre as possibilidades e os riscos. Isso promove uma
dimensão política fundamental, que envolve a tomada de decisão sobre o quê e o como fazer.
Por fim, esse conjunto gera uma nova caracterização da responsabilidade, onde o ético e o
jurídico deverão atuar conjuntamente: “[...] a responsabilidade de nossas ações coletivas
deve ser carregada por cada indivíduo: somente uma ética em nível universal será capaz de
evitar um risco global.” Aqui se localiza o coração do “direito à informação” que cada
integrante do corpo social deverá ter respeitado. Trata-se de um direito fundamental
inscrito, por exemplo, na Constituição do Brasil, mas que também aparece em documentos
internacionais.9
A partir desses contornos, “[...] ser responsável não se limita mais à sua dimensão
civil (reparar os danos causados ao outro) ou penal (sofrer uma pena pelas regras
infringidas).” Pelo contrário, “[...] a responsabilidade passa a significar o dever de conformar
os atos a uma humanidade futura digna deste nome. Trata-se então de inverter o sentido
NanoAction. Princípios para a supervisão de nanotecnologias e nanomateriais. Center for
Technology Assessment. Disponível em: <http://www.nanoaction.org>. Acesso em 02 fev. 2014;
além disso, cabe destacar, também, um documento da União Europeia, de 2012, intitulado
COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO
E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES sobre Inovação para um Crescimento Sustentável:
Bioeconomia para a Europa: “Governação participativa e diálogo informado com a sociedade Para
uma bioeconomia responsável são necessários modelos de participação que envolvam os cidadãos e
os utilizadores finais com vista a reforçar a relação entre ciência, sociedade e elaboração de políticas.
Diálogos mais informados permitirão à ciência e inovação proporcionar uma base sólida para a
formulação de políticas e escolhas societais informadas, tomando simultaneamente em consideração
as legítimas preocupações e necessidades societais na bioeconomia. Uma grande maioria dos
europeus concorda que a ciência e a tecnologia oferecerão mais oportunidades às gerações futuras.
No entanto, ainda se verifica uma importante lacuna de informação entre a ciência e a sociedade. Os
cidadãos devem ser envolvidos num diálogo aberto e informado ao longo de todo o processo de
investigação e de inovação. Devem-lhes ser facultadas informações fiáveis sobre os benefícios e os
riscos de tecnologias inovadoras e das práticas existentes e mais amplas oportunidades para debater
novos dados e as suas implicações”. Se tais perspectivas teóricas efetivamente surtem resultados na
vida das pessoas é uma questão em aberto. No entanto, se verifica que existe uma preocupação em
concretizar o direito à informação.
Disponível em:
<http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_pt.pdf>
Acesso em 17 maio 2015.
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temporal da responsabilidade do passado para o futuro e mesmo um futuro desconhecido
por definição, uma vez que ele é marcado por inovações radicais.” A responsabilidade em
geral passa a ter o foco no futuro – na prevenção e precaução – e não mais no passado – a
reparação de um dano, pois este poderá configurar-se num futuro que ninguém sabe a qual
distância, considerando as decisões sobre os avanços nanobiotecnológicos tomadas no
presente.
Entram em cena ingredientes estranhos à responsabilidade conhecida até o
momento, eis que é preciso levar em conta todas as consequências e os desafios de sua ação:
previstos, previsíveis, voluntários, involuntários ou secundários, mas também
imprevisíveis e perversos. A dificuldade assim levantada é então de experimentar-se como
responsável dos efeitos imprevisíveis de nossas ações coletivas sobre gerações que não nos
são contemporâneas.” A situação que se apresenta caracteriza o risco – considerando que o
futuro dependerá de decisões tomadas no presente. Para tanto, se exige da humanidade um
processo de liberdade e participação coletiva e democrática: “[...] uma humanidade digna
deste nome é necessariamente uma humanidade livre de suas escolhas e de seus atos e,
então, responsável. Não uma humanidade que resultaria de nossas escolhas
contemporâneas e seria delas finalmente o objeto, mas uma humanidade que seja o
autêntico sujeito de sua existência como nós fomos. Mas estas constatações e as
consequências que delas resultam estão longe de ser evidentes. Na verdade, se Jonas teve a
intuição do perigo tecnológico que ameaçava a humanidade futura, ele constata também
que esta intuição é rara e dificilmente partilhável” (FROGNEUX, 2014).
A “constatação pessimista” extraída da obra de Hans Jonas tem um certo fundo de
veracidade, considerando a rapidez com que tudo está acontecendo. As pesquisas são
transportadas imediatamente dos laboratórios para as fábricas, pois precisam dar origem a
produtos que logo deverão estar à disposição do mercado consumidor. Assim como a
responsabilidade começa a guiar o seu foco para o futuro, ela também passa a ser dirigida e
deverá ser assumida pelos atores envolvidos. Esse novo desenho precisará ser assumido
por todo o ciclo de vida e da produção dos novos objetos.10
A mudança assim precisará ser assumida imediatamente, pois “[...] o que surge no
horizonte é a possibilidade inaudita de que a intervenção humana perturbe de forma
catastrófica o andamento das coisas, provocando um desastre ambiental, uma mutação
biogenética fatídica, uma calamidade nuclear ou sociomilitar semelhante, etc” (ZIZEK, 2012,
p. 315). A dualidade que o desenvolvimento científico-tecnológico carrega consigo deve ser
enfrentado com os contornos da mencionada responsabilidade ético-jurídica. Caso o ser
humano queira continuar brincando de “Deus”, mas de um jeito “humanamente divino”,
deverá estar preparado “[...] para viver de maneira mais ‘plástica’ e nômade: as mudanças
locais ou globais do ambiente podem impor a necessidade de transformações sociais em
escala inaudita” (ZIZEK, 2012, p. 316). Será que o ser humano pretende viver deste modo?
Quem está sendo perguntado para a tomada da decisão?
É por conta dessa paisagem que se passa a exercer interesse e poder sobre a vida,
especialmente considerando-se as possibilidades financeiras que as nanotecnologias
poderão trazer, produzindo aquilo que Foucault chamou de biopoder:
[...] As disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os
dois pólos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder
sobre a vida. [...] caracteriza um poder cuja função mais elevada já não é
mais matar, mas investir sobre a vida, de cima para baixo. [...] explosão,
portanto, de técnicas diversas e numerosas para obterem a sujeição dos
corpos e o controle das populações. Abre-se, assim, a era de um ‘biopoder’ (FOUCAULT, 1993, p. 131-2).

Sobre este tema, consultar: BORJES, Isabel Cristina Porto; GOMES, Taís Ferraz; ENGELMANN,
Wilson. Responsabilidade Civil e Nanotecnologias. São Paulo: Atlas, 2014.
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O interesse pela vida, seu controle e seu incremento, alçado a efetiva força de
trabalho interessa sobremaneira ao capitalismo, “que só pôde ser garantido à custa da
inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos
fenômenos de população aos processos econômicos” (FOUCAULT, 1993, p. 132). Aí o
aspecto nuclear pelo interesse sobre a vida e o corpo, pois a produção exigia mão-de-obra
suficiente e adequada para fazer girar o processo produtivo.
A perspectiva do Direito também sofre as influências do ‘bio-poder’: a lei deverá ser
“armada” com sanções para aqueles que transgridem os seus comandos, a pena de morte já
não se amolda mais com perfeição ao modelo do poder sobre a vida. “Já não se trata de pôr
a morte em ação no campo da soberania, mas de distribuir os vivos em um domínio de valor
e utilidade” (FOUCAULT, 1993, p. 135). Como a “força” da vida é necessária, ela será
organizada e hierarquizada a partir do parâmetro da utilidade e adequação (valor) ao
processo onde ela esteja inserida. O Direito passa a ser a expressão da norma, em
substituição à lei – o que representa um dos parâmetros da crise do autêntico positivismo
legalista – “cujas funções são sobretudo reguladoras. Uma sociedade normalizadora é o
efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida” (FOUCAULT, 1993, p. 135).
A partir das nanotecnologias, surge uma nova mudança: o biopoder que, na
perspectiva de Foucault, era o exercício do poder estatal sobre a vida, provocando uma
verdadeira gestão sobre a vida, agora não estará mais a cargo do Estado, dada a emergência
de outros atores, especialmente a partir da globalização. Além disso, ocorre uma outra
mudança significativa: o poder não está mais preocupado com a vida, mas com as
tecnologias, especialmente as nanotecnologias, a sua pesquisa, desenvolvimento e
comercialização. Todas estas operações carregam consigo investimentos financeiros de alta
monta, caracterizando-se, assim, um novo poder: aquele que tiver maiores condições de
realizar investimentos financeiros e ir mais longe no domínio da natureza, inclusive a
natureza humana, será o detentor do poder.
A preocupação desses atores (notadamente empresas transnacionais, que começam
a gerar o seu próprio “Direito”) está circunscrita a uma nova vertente do ‘biopoder’,
caracterizado como “um horizonte de hibridização do natural com o artificial, das
necessidades com as máquinas, do desejo com a organização do econômico e do social”.
Portanto, o ‘biopoder’ “precisa recriar-se continuamente para sobreviver” (HARDT e NEGRI,
2003, p. 411). Embora o ser humano e sua vida ainda despertem o interesse, pois é sobre
eles que os resultados das experiências científicas são projetados, resta evidenciado que a
vida perde o seu caráter ‘natural’, pois passa a ser mesclada com a máquina – que deverá
estar submetida a um constante processo de atualização – com a prótese, o implante, com
as nanomáquinas que são inseridas no interior do corpo para vasculhar alguma imperfeição
(ou seja, uma doença ou fragilidade humana), chips e outros equipamentos
nanometricamente fabricados, que funcionarão como uma espécie de espião do corpo e da
sua subjetividade, talvez, inclusive, dos seus movimentos e pensamentos. “Os poderes da
ciência, do conhecimento, do afeto e da comunicação são os principais poderes que
constituem nossa virtualidade antropológica e são dispostos nas superfícies do Império”
(HARDT e NEGRI, 2003, p. 387). Veja-se que a ‘ciência’ e o ‘conhecimento’ estão inseridos
na essência da nova estrutura do poder imperial que a globalização potencializa.

CONCLUSÃO
Este trabalho foi alinhavado para enfrentar o seguinte problema: o desenvolvimento
de uma postura que busque subsídios junto à Bioética, perpassada pelo princípio
responsabilidade (Hans Jonas), poderá auxiliar a fornecer um substrato ético capaz de
proteger os seres humanos dos efeitos positivos ou negativos da nanomedicina e dos
nanocosméticos? Alguns dos princípios da Bioética poderão ser manejados para avaliar os
resultados positivos e negativos das nanotecnologias, especialmente o da autonomia, da
não-maleficência e o da beneficência. Não que isso seja suficiente, mas se mostra como um
primeiro passo para se ter, pelo menos, um conjunto ético para monitorar os avanços na
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escala nano. Quanto aos limites da criatividade humana em relação à natureza, que
permeiam o desenvolvimento das nanotecnologias, deverá ser trazida uma perspectiva
apresentada por Hans Jonas: “[...] ao retornar à questão do cálculo prévio sobre progressos
futuros, ingressamos forçosamente em uma zona de penumbra, na qual não se podem traçar
claramente as fronteiras do que é lícito fazer, ou seja, sobre o que se assume
responsabilidade” (JONAS, 2006, p. 204).
Essa é a questão cheva: assumir a
responsabilidade pelos efeitos positivos e negativos que a escala nano poderá trazer. Eis um
ponto crucial para ladear o desenvolvimento científico-tecnológico das nanotecnologias.
Ingressam nesse ponto, as contribuições da Bioética, gerando um efetivo Biodireito,
preocupado com a saúde e segurança humanas, além da preservação do meio ambiente.
Aqui também se desenha os limites para o biopoder que ganhará novas feições com as
possibilidades trazidas pela nanomedicina e pelos nanocosméticos, destacadamente na
intervenção do ciclo de vida do ser humano. Vale dizer, sempre deverá ser buscado o
atendimento qualificado das necessidades do ser humano, conjugado com o respeito ao
meio ambiente, puder ser colocado como um patamar do qual não se estabelecerá nenhuma
forma de negociação.
A construção de normas jurídicas, valendo-se de todas as fontes aceitáveis na Teoria
Geral do Direito, necessitará ser perspectivado por meio do Biodireito, não deverá ter
limitações territoriais ou estatais, mas focado num efetivo Direito Cosmopolítico comum e
universal, respeitando as mais diversas faces das diferenças. Aí ingressam as contribuições
da Bioética, por meio dos seus princípios vetores, a fim de nortear a tomada das decisões
que serão necessárias doravante em relação aos rumos das nanotecnologias.
Portanto, o Homo creator deverá retornar e inspirar-se nas lições dadas pelo
phrónimos aristotélico, voltando um pouco o seu olhar para o Homo faber, a fim de recuperar
a noção de limite e equilíbrio, as quais parecem ter sido esquecidas por aquele. Assim, o
Homo nanotecnológicus deverá ser capaz de olhar para si e para os outros, além de
considerar o espaço em sua volta e, a partir daí, buscar respostas adequadas e ponderadas
para as questões nanotech que lhe serão propostas, colocando a vida em primeiro nível.
Destarte, o princípio do cuidado e o princípio responsabilidade terão condições
plenas de irradiar os seus efeitos, ajudando este Homo nanotecnológicus a pilotar a sua
criatividade rumo ao pleno florescimento humano (FINNIS, 2007). Para tanto, será
fundamental o conhecimento técnico acumulado pelos cientistas, mas igualmente
fundamental a perspectiva prática da phrónesis. Ela auxiliará a mediar o olhar ao passado,
ajuntando as experiências projetadas no horizonte histórico, a fim de viabilizar as respostas
adequadas no presente, que serão o alicerce seguro – posto gerado pelo Direito BioHumano-Ético – para a edificação do futuro, o qual representa a amálgama da finitude
humana vivenciada em cada uma das diferentes gerações, que não acabam, mas que se
confundem num inusitado ir e vir social em busca de tomada de decisões carregadas de
responsabilidade.
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RESUMO: O artigo faz uma leitura sobre a proliferação da violência no México e na América
Central. A discussão tem como eixos as noções de vida nua e biopolítica, discutindo a
pertinência desta última para analisar o exercício do poder, a governabilidade e os sistemas
políticos na região. Considera-se que a violência mostra a mudança da forma da
governabilidade sustentada no modelo de subjetivação disciplinar do trabalho (Fordismo),
até a gerência do risco próprio das sociedades de controle (neoliberalismo). A atrocidade
sobre o corpo pode ser lida como um esvaziamento político da vida.
PALAVRAS-CHAVE: biopolítica, violência, subjetividade, exceção, necropolitica
ABSTRACT: The present article does a reading on the proliferation of the violence in Mexico
and Central America. The discussion will take as an axis the notions of nude life and
biopolitics, discussing the relevancy of the latter to analyze the exercise of the power, the
governance and the political systems in the region. It argues that the violence shows the
mutation of the forms of the governance cultivated in a model of subjectivity disciplinary of
the work (fordism), to the management of risks inherent in the societies of control
(neoliberalism). The atrocity on the body can be read as a political emptiness of life.
KEYWORDS: biopolitics, violence, subjectivity, exception, necropolitics

NOVAS VIOLÊNCIAS
No México e na América Central, às antigas formas da violência tais como a
desaparecimento, a guerrilha e o paramilitarismo, adicionam-se agora novas formas como
a violência coletiva, os matadores de aluguel, a violência das maras (gangues) e a violência
do narcotráfico. Todas elas usando a vexação corporal e atrocidade de maneira comum,
muito naturalizada. Essas violências apresentam um modo difuso e ubíquo. Das atrocidades
produzidas pelos métodos da contrainsurgencia nos períodos da guerra civil, em El Salvador
e na Guatemala, hoje pode-se ver violações aos direitos humanos e vexações corporais mais
difusas e em cenários aparentemente menos politizados. A violência assim banalizada,
induz a pensar nas transformações na subjetividade e nas formas do exercício de mediação
política das relações sociais em períodos anteriores. Para desenvolver essa perspectiva,
faço referência a três fenômenos presentes na região (México e América Central): o
narcotráfico, a violência coletiva e as gangues (Maras).
No México, no começo do ano de 2006, com a chegada de Felipe Calderón ao governo
da República, se implementou a chamada “guerra contra o narcotráfico”, fato que deixou
cerca de 28 mil pessoas assassinadas até o dia de hoje (Nájar, 2010). Várias respostas entre
os grupos do narcotráfico, tanto pelo embate do governo como em sua competência interna
pelos mercados de drogas, tem tido o selo da atrocidade: corpos mutilados em praças e ruas,
cadáveres pendurados nas pontes, cabeças decepadas colocadas defronte de edifícios
públicos que pertencem às instituições de segurança.
No entanto, a emergência destas práticas atrozes e sua espetacularidade, superam
o contexto do combate ao narcotráfico, e encontram –se difundidas em outros âmbitos e
com outros atores. Tal o caso dos linchamentos ou ações coletivas da violência punitiva. Por
exemplo, no México desde os anos 80 do século XX até o ano de 2007, tem-se registrado
cerca de 500 linchamentos (Fuentes Díaz, 2008); na Guatemala, de acordo com a MINUGUA
(2004), entre 1996 e 2000, ocorreram 450 linchamentos (somente em 6 anos, o que
representa uma alta incidência do fenômeno). Em ambos países os linchamentos tem se
transformado em um procedimento normal como forma de resolução de conflitos. São
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altamente ritualizados e com variadas vexações corporais na sua comissão: espancamento,
lacerações, apedrejamento e cremações entre as mais comuns.
Da mesma forma, a violência exercida pelos grupos de jovens conhecidos como
Maras (gangues), tem assolado El Salvador, Guatemala e o sul do México. Conhecidos por
seu alto nível de violência- o ingresso ao grupo das Maras exige um assassinato-, as Maras
tem estabelecido controles paralelos em importantes zonas em El Salvador e na Guatemala;
são muitos os casos de extorsão a comércios ou casas exercidos por esses grupos, sob
sentença de morte nos casos de não “cooperar” com eles. Nos últimos anos eles tem
estabelecido vínculos com o trafico de substâncias ilegais e com o tráfico ilegal de pessoas
aos Estados Unidos, o que tem incrementado sua violência (Pérez, 2006). Em San Salvador,
em junho de 2010, integrantes de uma Mara incendiaram um ônibus com passageiros dos
quais 11 faleceram (Iraheta, 2010).
Sustento que esses fatos revelam um novo tipo de subjetividade, que é produto de
uma mediação diferente das relações sociais, subjetividade esta que não é expressa como
crise, senão como forma habitual e funcional das relações sociais no contexto da exceção
política e da governabilidade do risco. Com o desenvolvimento deste projeto, se poderá ver
que ou modelo de biopolitica não é suficiente para capturar totalmente esta subjetividade.

PUNIÇÃO, ESPETACULARIDADE E MEDIAÇÃO
Um aspecto que se destaca neste novo tipo de violência - linchamentos, execuções
por parte dos grupos de narcotráfico, execuções dos Maras-, é a reaparição das vexações
corporais como espetáculo. Onde reside a necessidade de punir publicamente, ou de exibir
restos humanos nas ruas e praças? De acordo com Foucault (1993), a mudança do castigo
desde o suplício à benignidade disciplinar, foi parte importante da extensão do Estado e da
construção da hegemonia burguesa na Europa moderna.
A desaparição do sofrimento como espetáculo, mesmo como assepsia no espaço
público, foram processos vinculados a essa conformação estatal, isto significou, a
construção de uma moralidade que vinculava uma mediação nos termos da disciplina na
constituição das novas subjetividades. Nesta constituição se acharam elementos como a
individualidade e a cidadania, sob as quais se constituiu a mediação do Estado burguês.
Durante esse processo o castigo foi conduzido dentro do sistema da justiça penal, o que
levou à percepção de uma pacificação da vida cotidiana e, consequentemente, a sua
transformação em uma consciência abstrata a partir da interiorização do código legal. Esta
interiorização teve correlação com o estabelecimento de formas de sensibilidade acopladas
com esse processo de constituição estatal (Spierembur, 1984). Contudo, a preservação e
emergência das vexações corporais nos linchamentos, nos assassinatos dos Maras e nas
execuções causadas pelos grupos do narcotráfico no México e na América Central, nos falam
sobre as limitações do poder do Estado e a maneira em como foi constituído.
De acordo com Foucault (1993) isso sugere que se a abstração do sistema penal não
se constituiu totalmente na subjetividade de uma sociedade, não se pôde generalizar seu
efeito de mediação. O que aconteceu então, nas sociedades com esse tipo de construções
estatais, onde houve rupturas históricas nas formas da mediação social dos vastos
segmentos da população (indígena e afro descendente)?
Desde a perspectiva que se argumenta neste trabalho, a forma não interiorizada de
disciplina social, pode ser entendida como um ethos senhoril, isso é, um conjunto de práticas
políticas ancoradas num sistema de relações sociais que não foram constituídas
subjetivamente dentro das práticas disciplinarias propostas pelo Estado liberal burguês,
criando-se, assim, sociedades nas quais não se apresentou um panoptismo constitutivo das
relações sociais. O controle das populações nesses estados se exerceu a través da forca e,
em alguns casos, usando o terror (Figueroa, 1998), em detrimento da subjetividade
disciplinar. É por essa razão que a força e o controle autoritário prevaleceram como um
forte componente de seus sistemas políticos, constituindo-se também numa forma cultural,
o popular autoritário (Fuentes Díaz, 2008). Pode-se supor que a economia no exercício do
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poder não foi aquela destinada a controles biopolíticos, senão a centralidade da força como
forma fundamental das relações sociais. Portanto, sustento que o modelo de análise
biopolítico não é suficiente para explicar a complexidade das relações sociais em formas
estatais de sociedades pós-coloniais.
A estrutura produtiva no México e na América Central durante o período colonial
(economia da fazenda) fez da compulsão física da força de trabalho, o eixo da valorização.
Isto propagou no resto da sociedade uma cultura política autoritária e uma subjetivação não
disciplinar no exercício do poder, subjetividade não disciplinaria que permitia uma
estrutura de sentimento de alta tolerância à dor e à violência, o que demostrava a
vulnerabilidade da vida de importantes grupos sociais radicados historicamente nas
margens dessas formas de regulação política da vida. Portanto, pode-se sugerir ao contrário
do modelo foucaultiano, que nos Estados estudados, México, Guatemala e El Salvador, a
forma da mediação foi antibiopolítica. A construção da mediação não foi feita nos
parâmetros da abstração burguesa (individualidade, cidadania), senão em formas
particulares nas quais o eixo autoritário, necessário como forma produtiva, fez da
corporalidade o objetivo do ordenamento e controle social. O corpo subalterno foi sempre
objeto da intervenção pela força.
O acima escrito é importante para entender o alto nível da tolerância à violência, a
espetacularidade e atrocidade nas vexações corporais de hoje. A troca do ritual punitivo
para a penalidade foi um processo que buscou realizar o castigo de forma não corporal a
partir das sanções administrativas estabelecidas pela sociedade burguesa (multa e privação
dos direitos). Essa introdução reforçou as mudanças nas sensibilidades emocionais de
rejeição à publicidade do sofrimento, enquanto que delegava e centralizava a violência em
especialistas (polícia, exército). Isso sugere que a assepsia da violência no espaço público é
produto de uma forma especifica da mediação das relações sociais, que radica
fundamentalmente na abstração legal e no monopólio da violência. Se essa mediação não
incluiu historicamente os vastos segmentos da população- como aconteceu com os Estados
mencionados-, ou os abandonou depois -produto de transformações econômicas
escarpadas-; temos que o corpo e a espetacularidade da sanção voltam como forma imediata
de controle diante dos cenários de incerteza.

VIOLÊNCIA E MEDIAÇÃO
A partir da análise da violência nos termos da punição, espetacularidade e mediação,
temos então, um primeiro eixo para explicar a emergência da violência espetacular e atroz,
situado nas práticas vinculadas num processo de longa duração de origem colonial, a partir
das quais não se constituiu a mediação burguesa através da figura do cidadão, senão através
de formas funcionais em que se organizou a interpelação entre segmentos de população
diferenciada dentro desses marcos estatais (ethos senhorial).
Essa interpelação não se conformou dentro das práticas disciplinárias que são a
base da subjetivação cidadã, senão, tendo a origem da estrutura produtiva desses Estados –
economia da fazenda-, se conformou sob os parâmetros do trabalho servil que tinha outro
horizonte da inter-subjetividade (subjetividade do ethos senhoril)
Isto gerou mediações sobre a força de trabalho de grandes segmentos da população
subordinados fora dos parâmetros disciplinares, com o uso da força-sobrepoder- (Foucault,
1993) necessário para a produção de economias coloniais, fato que resultou na formação de
subjetividades e no exercício do poder não disciplinar, especialmente nos segmentos
subalternos que não tiveram cobertura histórica em posição inferior a do Estado população indígena e afrodescendente-.
Essas práticas não biopolíticas, historicamente conformadas, são reforçadas no contexto
atual pelas bruscas mudanças que aconteceram na região a partir das transformações no
regime de acumulação (acumulação flexível) e a implementação de políticas de Estado para
obtê-lo. Nesse contexto reside o surgimento da nova violência na região.
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Um segundo eixo incidirá na emergência da violência contemporânea, a partir das
conjunturas macro-sociais que afetaram a reprodução social de amplos segmentos da
população, com a implementação de um novo modelo de acumulação capitalista e a nova
maneira de construir as mediações sociais. A partir desta perspectiva, a nova violência
responde à ruptura da mediação social que gerou a expressão local do estado social no
México e na América Central.
Entendida em um longo processo, a estrutura de mediação tém desempenhado um
papel fundamental na regulação e gestão da vida das populações, com base no controle
sobre a força de trabalho. A mediação teve diferentes formas sociais na história, uma
maneira que nos permite ver como ela opera subjetivamente, são as práticas disciplinares
que eram necessárias para o desenvolvimento do capitalismo industrial. (Foucault,
1993;Foucault,1995)
A abordagem que discuto aqui se aproxima do proposto por Murillo (2001, 2004).
Para a autora, tem sido gerados grandes períodos de "estabilização" na vida social moderna.
Cada período tem sido marcado por uma forma específica de mediação. O primeiro é o
“pacto de sujeição” do século XVII, que assumiu o "estado de guerra" como um processo
contínuo que deve ser limitado pela força, este seria o momento teorizado por Hobbes. Um
segundo momento foi o longo processo de abstração soberana repositória de direitos, o
argumento Roussseauniano do "pacto de união", o consenso da "vontade geral". Esse
momento cria os conceitos importantes da mediação contemporânea: cidadania, soberania,
direito, igualdade, liberdade, democracia, Estado, progresso, representação.
Ao interior desta forma de mediação é que podemos colocar, nas primeiras décadas
do século XX, o surgimento do Estado de bem-estar. O Estado de bem-estar foi a grande
mediação a partir da qual se estabilizou a agitação social- contradição capital -trabalho, por
meio do horário normal de trabalho, salário mínimo, direito de greve sindical, e outros
benefícios sociais que buscavam disciplinar o trabalho a partir da sua relação com o Estado.
Agora parece que estamos diante do esgotamento da mediação baseada nesta forma
de construção do vínculo social. As mudanças na mediação capital-trabalho estão em
sintonia com a mudança nas formas de acumulação de capital. Desde esta perspectiva, a
mudança do fordismo para a acumulação flexível (Harvey, 1998) também envolveu uma
mudança nas relações sociais para mediar o antagonismo entre capital e trabalho. Nesse
sentido pode-se argumentar que a proliferação da violência banal é um sintoma da mutação
de mediação acarretada pela mudança de um regime de acumulação para outro.

DA BIOPOLÍTICA À GESTÃO DO DESCARTÁVEL
Os processos de transformação estrutural provocados pela flexibilidade econômica
na morfologia dos Estadoa latino-americanos, mudou a mediação social e a maneira de gerir
conflitos. Para as sociedades estudadas, a tendência não se acha, como indiquei
anteriormente, no que Foucault (1995), chamou de biopolítica. Biopolitica está entendida
como o conjunto de conhecimentos e estratégias sobre as características vitais dos seres
humanos, que talvez não existiu como forma de controle do governo difundida na América
Latina, mas como um gerenciamento técnico e administrativo da gestão do risco que faz o
controle através de dispositivos de tecnologia de vigilância e contém pela força, não através
de sistemas de subjetivação panóptico disciplinar.
A mutação na nova mediação é executada a partir da política apoiada pela sujeição
disciplinar para a gestão do descartável1, levando ao surgimento da vida nua e da
A descartabilidade faz alusão à noção marxista do exército industrial de reserva, referindo-se a
determinações econômicas que minam os direitos políticos cidadãos (como mostramos, uma
mediação fundamental no desenvolvimento do capitalismo). Os descartáveis são aqueles segmentos
da população que flutuam entre o emprego e desemprego dentro dos ciclos económicos de demanda
do trabalho assalariado. São descartáveis porque, a diferença dos desempregados do exercito
industrial de reserva, cuja superpopulação relativa tinha como destino ser reclutada novamente para
o serviço ativo; agora, o desemprego não refere a uma condição passageira, senão a uma permanência
1
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proliferação de estados de exceção (Agamben, 2003); como uma forma padronizada no
exercício governamental.
A noção de vida nua se refere à condição de abandono da vida dos marcos jurídicos,
ficando num estado de indeterminação entre a vida social e a vida silvestre.
Para essa incerteza legal, o direito Romano cunhou a noção de Sacer, que faz alusão
a uma vida sem o direito de ser vivida, para quem a morte pode ser dada a partir do âmbito
do poder soberano. Então, essa noção é útil para entender uma tendência contemporânea
de governabilidade que se sustenta em maior medida, na forma da exceção, interregno que
produz vida nua, a qual se pode matar sem que isso signifique um homicídio. Seguindo esse
raciocínio defendemos que o recurso constante ao assédio físico e à banalização das
manifestações violentas na região estão nesse processo de exceção.
A incerteza global pelas condições objetivas de reprodução social, a orientação para
desempenho não produtivos, crises fiscais, cortes nos gastos destinados às políticas
públicas, a morfologia do Estado que não é suficiente para a contenção da população, etc.;
levaram ao surgimento de políticas de gestão dentro dos parâmetros da exclusão e da
proliferação da força como uma forma de reorganização administrativa da população, não
é por acaso que alguns analistas falam sobre o surgimento de sociedades de controle e
Estados de policiais (Garland, 2005; Wacquant, 2000). É neste sentido que nos sistemas
políticos contemporâneos a excepcionalidade novamente é indistinguível da lei. Não é
coincidência que se violem os direitos e garantias da população em nome do Estado de
Direito e não é por acaso que se criminalizam os movimentos sociais em suas demandas e
lutas contra a espoliação, caracterizando-os como perigosos para a democracia e
governabilidade hoje. Assim, a violência aumenta acentuadamente sob o direito, como um
meio necessário para a manutenção desta nova ordem jurídica neoliberal, tornando-se a
forma necessária de governamentalidade liberal-global (Foucault, 2006), através da
prevalência da força. Assim, a violência está na vanguarda na mediação social, quando a
exceção se torna a regra. (Benjamin, 2007)

NECROPOLITICA E ESTADO DE EXCEÇÃO
A indistinção excepcional do espaço político, à diferença das orientações
biopolíticas, gera uma enfâse na administração da morte. Isto é constatado pelas
modificações em matéria penal realizadas na região (México, Guatemala, El Salvador) nas
ultimas décadas: reformas para diminuição de idade penal; criação de novos delitos;
criminalização da protesta; decretos de estados de emergência; militarização da segurança
pública; prisões de segurança máxima; controle electrônico dos espaços públicos (telefones
móveis, câmaras de vigilância)
Dificilmente podemos encontrar, no contexto estudado (México e América Central),
a tecnologia do poder que retém a vida no exercício da soberania, mediante a administração
de corpos e gestão racional da população (Saúde, segurança social). Como sugere Membe
(2003), a política contemporânea hoje, se sustenta no calculo instrumental sobre a que
população pode-se deixar morrer. Constitui-se, assim, uma Necropolítica, que em outras
palavras significa, a administração da morte no interior do topos político
Retomando as noções de nua vida e descartabilidade. Pode-se propor uma leitura que
vincule as condições de fragmentação social com a produção de um exército de descartáveis,
cuja desvalorização, como força de trabalho nos circuitos da acumulação de capital, faz que
seu status político diminua, sendo arrojados à condição de Sacer. (Agambem, 1998)
O anterior perfila o sustento para a nua vida, como cita Lewkowicz “A relação social
já não é estabelecida entre cidadãos que compartilham uma historia, senão entre
consumidores que intercambiam produtos (...), os não consumidores perdem a condição
humana” (2004:35).

ordinária, a uma condição de superfluidade (Bauman, 2005)
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Neste sentido radicamos a tendência do retorno corporal e do sofrimento
espetacular. O que encontra correlação com uma estrutura da sensibilidade (Williams,
1998) de alta tolerância à dor nos segmentos sociais subalternos, nas sociedades com
frágeis mediações políticas e sob o contexto de acumulação flexível.
Sustento que o retorno da centralidade do corpo, como lugar principal da punição,
é possível naquelas sociedades com mediações antibiopoliticas e nos cenários de
excepcionalidades de seus sistemas políticos.
Neste cenário a descartabilidade gera nuas vidas, banalizando o terror e o respeito
a vida.
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RESUMO: Através deste texto buscou-se refletir acerca da construção cultural das
diferenças sexuais em suas dimensões simbólicas, éticas e sociais e suas repercussões no
Brasil. Tendo como base os conceitos de biopolítica, biodireito e biopoder, este último
formulado pelo filósofo francês Michael Foucault (1926-1884), procurou-se compreender a
concepção de corpo feminino e sua complexidade. Nessa perspectiva, avalia-se a
constituição do aborto como crime, em uma prerrogativa determinante na composição de
lógicas de identidade de gênero e no aprisionamento do corpo feminino à parâmetros
judiciais, religiosos e científicos.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo, Biopolítica, Biopoder, Biodireito, Feminino;
ABSTRACT: Through this text sought to reflect on the cultural construction of sexual
differences in their symbolic, ethical and social dimensions and its impact on Brazil. Based
on the concepts of biopolitics, biopower and biolaw, the latter formulated by French
philosopher Michael Foucault (1926-1884), trying to understand the conception of the
female body and your complexity. From this perspective, it assesses the establishment of
abortion as a crime, in a decisive prerogative in sexual identity logical composition, and
female body trapping of the judicial, religious and scientific parameters.
KEYWORDS: Body, Biopolitics; Biopower; Biolaw; Female;

INTRODUÇÃO
A reflexão que sustenta este artigo dá-se em âmbito do biodireito, em uma
perspectiva filosófica que pretende discutir tecnologias judiciais, científicas e educativas
utilizadas para normatizar e padronizar identidades de gênero e sexualidade.
Compreendendo a história do corpo e seus aprisionamentos, observamos o feminino em sua
luta por conquistas políticas e sociais que ainda perpassam por escolhas exteriores a sua
vontade. Estas práticas corporais reguladas pelo Estado, sob forte influência de correntes
religiosas e morais, geram um imenso abismo na constituição e na percepção de si.
Meu corpo é as vezes meu, uma vez que ele porta os traços de uma
história que me é própria, de uma sensibilidade que é minha, mas ele
contém, também, uma dimensão que me escapa radicalmente e que o
reenvia aos simbolismos de minha sociedade (ARTAUD, A. 1993, pg. 43).
A biopolítica reflete a gestão da população em função de elementos biológicos, da
administração da vida alheia pelos aparelhos de Estado. Centra-se no corpo como máquina:
um adestramento do corpo-espécie. Desse ponto de vista, cumpre o contrário do que se
propõe, nega a autonomia e o empoderamento do sujeito, não dá oportunidade de diálogo
as partes interessadas, organiza e sistematiza o que considerada que faz bem ou mal ao
corpo-outro.
O biopoder, conceito criado por Michel Foucault em 1977 (História da Sexualidade
I - A vontade de saber), configura-se em uma escala a parte da disciplinarização, utilizandoGraduada em Psicologia pela Universidade Tiradentes (2014), foi bolsista PROBIC de Iniciação
Científica. Atualmente é bolsista PROSUP-taxa, do mestrado em Educação da Universidade
Tiradentes. Atua pelo Grupo de Pesquisa GPECS/CNPQ.
2 Graduada em História pela Universidade Tiradentes (2014) é bolsista PROSUP-taxa, do mestrado
em Educação da Universidade Tiradentes. Atua pelo Grupo de Pesquisa GPECS/CNPQ.
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se de outros instrumentos. O corpo está no centro do interesse de controle, na aplicação de
técnicas massificantes aplicadas a vida dos indivíduos, envolvendo fecundidade,
longevidade, mortalidade. O saber sobre o corpo torna-se poder sobre o corpo, e a história
é escrita a partir dos vestígios que este corpo carrega (EMERICH,J. 2007).
Mecanismos expressos no biodireito como meio regulatórionormalizante da população atuam para a produção da conduta correta, e
contenção da multiplicidade de vivências em benefício de um modelo
social. A biopolítica antevê, contorna e rege a felicidade dos homens e as
crises que atingem as populações, contabilizando as vulnerabilidades
sociais, a cada impedimento surge uma nova modalidade de luta
instaurando-se um poder contrário capaz de acionar um novo direito à
vida (MAGALHÃES; SABATINE; SOUZA, 2011, pg. 06).
O aparecimento da figura de autoridade médico-política através da instauração da
medicina como mecanismo de controle governamental, atravessou a ampliação dos
domínios sobre um suposto estado de “saúde plena”, onde o hospital é transformado em
instrumento terapêutico. Em 1750, a observação do corpo torna-se uma operação essencial
para o conhecimento das enfermidades e suas classificações, constituindo a medicina
anatomoclínica. Dessa forma, os padrões de saúde e doença de um dado local eram definidos
pela autoridade médica e científica, elencados por um conjunto tecnológico mais amplo, a
polícia. Todos estes são legítimos representantes do biopoder, a partir de um lugar
institucional. O crescimento ativo da população após o século XVII, tornou a saúde social um
objeto do Estado, refém dos enquadramentos disciplinares e de um controle exaustivo sobre
a higiene pública e diretamente sobre os corpos (COURBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2008).
No final do século XIX, o corpo é visto como uma construção, exercendo um conjunto
de regras, posturas, estruturas, estilos, modos que são fabricados por uma “consciência” da
gestão social de si mesmo. Na atual expressão da corporeidade, o corpo é algo alheio ao
sujeito, formado por sensações internas apenas identificáveis por seres de ‘conhecimento
especializado’, mediado por discursos sociais e científicos e sistemas simbólicos. Este é um
corpo clínico, um corpo sintoma, um desconhecimento.
Somos agora destinados ao lugar de submissão, viramos “pacientes”. Em suma,
formaliza-se uma concepção ascética de corpo como prisão da alma, visto como um
obstáculo para a investigação filosófica. Diante disso, somos submetidos em instâncias
jurídica, moral e ética à concepções do Estado, afastando-nos do direito intrínseco ao
próprio corpo. A ideia de transcendência corpórea explica-se diante da distância sentida
entre o eu mental e o eu físico, que não cessam de ocupar os discursos de dualidade e
separação alma-corpo e as tensões instauradas por essas produções. “(...) o corpo está o lado
obscuro da força, da impura, da opacidade, da decadência e da resistência material” (BROHM,
2000, p.134).
A crítica ao ideal científico empregado por muitos autores explica-se diante de seu
caráter sexista e particularista que estabelece noções de objetividade e neutralidade,
padrões normativos considerados predominantemente masculinos. Estes jogos de relações
éticas, étnicas, sexuais e sociais dificultam a incorporação de questões feministas em
campos de produção de saber e disseminação de conhecimento. O modo como o espaço
público foi conquistado, a influência dos ideais de cuidado e servidão, a “obrigatoriedade”
da maternidade como sinal de realização feminina, são algumas das premissas que até hoje
marcam fortemente a vida da mulher (RAGO, M. 1985).

MÃES, FILHAS, ESPOSAS
Historicamente, o corpo feminino foi objeto de disciplina e instrumento de
regulamentação, construídos sob a ótica do masculino, voltado para o desejo alheio. A
inserção das mulheres na sociedade foi realizada através principalmente de “obrigações”
tais como o casamento e a maternidade. A sexualidade feminina reflete-se então, nessa
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perspectiva, como uma encruzilhada do corpo, atada por adestramentos pré-estabelecidos
pela sociedade patriarcal. A conduta que definia os caminhos femininos e seus adjetivos,
desde o início do século XIX, era vigiada de acordo com preceitos estabelecidos por um
senso comum sexista da época. O filósofo Michel Foucault opõe-se profundamente as noções
de identidade de gênero ou identidade sexual, acreditando em sujeitos que se diferenciam
e não que se igualam a padronizações; “as relações que devemos manter conosco mesmos não
devam ser relações de identidade, mas sim relações de diferenciação, de criação e de inovação”
(FOUCAULT, M. 1999, pg. 421).
A pesquisadora brasileira Margareth Rago, em sua tese de mestrado intitulada “Do
cabaré ao lar: a utopia da sociedade disciplinar ” (1985), utiliza-se dos conceitos de Michael
Foucault para refletir acerca dos modos de subjetivação dos sujeitos e para compõe seus
argumentos elencando diversos elementos que auxiliaram na construção destes saberes
acerca do sexo feminino. Transita neste trabalho entre a fábrica satânica / fábrica higiênica,
a colonização do sexo feminino, a preservação da infância, a desodorização do espaço
urbano, conforme seguem os capítulos da tese, evidenciando os processos de moralização e
legitimação destes discursos.
A conduta da mulher obedecia a um controle muito rígido, bastavam
umas saídas a passeio para que fosse dada como “perdida”, ao passo que
a conduta do marido era sempre encarada com benevolência, fosse ele
briguento, bêbado ou amancebado. O recolhimento era a pena com que
os poderes públicos puniam a má conduta das mulheres (SILVA, M. 1977,
p. 99).
O patriarcado é uma forma de política de opressão, cultural, geográfica e histórica,
que tem força por ser generalista e estabelecer padrões normativos silenciosos de controle
social. A moralização do corpo feminino submete-o a padrões estéticos de imagem, consumo
e artificialidade. Embora algumas mudanças tenham ocorrido com o passar dos anos, ainda
perduram e entrecruzam-se discursos muito semelhantes a modelos nítidos de gerações
passadas, profundamente arraigadas a antigas concepções. Confundem-se então, discursos
sociais deterministas com imperativos biológicos, legitimados por enunciados científicos,
religiosos, políticos e filosóficos que respondem a interesses mais amplos. O caráter social
dos direitos reprodutivos torna-se alvo também de reflexão que buscam entender os signos
configurados na idealização da maternidade e de como este estado torna-se uma obrigação
a ser vivenciada pela mulher (COUTINHO, M. 1994).
Acerca da emancipação feminina difundida pela imprensa, foi em setembro de 1873
em Minas Gerais que Francisca Diniz, referência dos primeiros movimentos feministas no
Brasil, publica o primeiro volume do jornal “O Sexo Feminino”. Ler e escrever foram as
primeiras atividades permitidas as mulheres nesta época, concedidos principalmente as
famílias mais nobres, correspondendo a apenas 7% da população feminina. Apresentando
forte crítica a situação vivenciada pelas mulheres, o jornal detinha a simpatia de brancas,
negras, pobres e ricas, por denunciar uma situação geral de repressão e brutalidade.
Diversos setores intelectuais do Império e da Igreja transfiguram o discurso hegemônico
acerca do sexo feminino, mascarando-as agora como “rainhas do lar / educadoras da
sociedade”. Os papéis de esposa, mãe e filha são claramente apoiados em pedestais morais
que transformam religião - instrução - nação em suas bandeiras. A mulher adquire
‘teoricamente’ um papel central, porém ainda apoiado em subserviência e em submissão
(SILVA; NASCIMENTO; ZICA, 2010).
Duas perspectivas configuram os modos de legitimação do poder repressivo sobre
o feminino, tendências consideradas “naturais/biológicas” fazem parte de discursos
idealizados durante séculos acerca do assunto. Ou se santifica a mulher, atribuindo-a
valores de fragilidade, sensibilidade e dependência ou se demoniza sua conduta,
patologizando, moralizando e denegrindo comportamentos que fogem das regras
anteriores. Essa dupla imagem feminina corrobora com a criação de uma identidade para
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este sexo, moldando olhares e imagens fabricadas. O corpo feminino reafirma valores de
desnaturalização, censura e passividade diante do Estado e da sociedade.

O CORPO ABORTADO DE SI: ASPECTOS JURÍDICOS BRASILEIROS
Na realidade brasileira, nos deparamos cotidianamente com esse amordaçamento
do corpo, estruturados por justificativas revestidas de “direito a vida”. O direito à vida como
objeto de proteção do Estado, conforme explicitado pelos interesses acima, justifica manterse na ilegalidade questões como o aborto, assunto hoje amplamente discutido onde figuramse claramente diversas esferas do poder estatal perante a governabilidade do nascimento
ou da morte, superando o direito de escolha do cidadão.
Contradizendo um pensamento teórico corriqueiro, Foucault (1985) não destaca o
Estado ou o corpo judicial como detentores do poder sob a população. O poder adquire
forma a partir de um jogo microfísico de dispersão. A materialidade do poder não existe em
si mesma: o que existe são práticas ou relações, munidos de discursos de verdade que se
legitimam. Não é monopólio de ninguém, ele circula, está em rede. O corpo é o lugar de
atualização deste poder, suas práticas e tecnologias tem no corpo seu objeto (MAGALHÃES;
SABATINE; SOUZA. 2011).
Os discursos de opressão as mulheres estão historicamente presentes em períodos
que remontam a Antiguidade, proferidos por figuras tais como juristas, padres, médicos,
Estado, afirmando uma inferioridade feminina em detrimento de objetivos e estratégias
claras de ações políticas sexuais. A sexualidade é um dos elementos mais dotados de
instrumentalidade. O discurso penal, nessa perspectiva, ganha cada vez mais visibilidade e
legitimidade (FOUCAULT, M. 1988).
Inicialmente no Brasil, o aborto foi tipificado como crime em 1830, no Império, sob
intensa influência da Igreja Católica, já fortalecida pelo Estado português, no Código
Criminal, nos artigos 199 e 200, exemplificado apenas quando praticado por terceiros, com
ou sem o consentimento da mulher. Em 1890, já absorto pelos ideais liberais, o Código Penal
da República amplia a condenação para o auto aborto, condenando a crime a interferência
da mulher em seu próprio corpo. As punições justificavam-se dentro de uma necessidade
de crescimento populacional da época (EMERICH, J. 2007).
O atual regimento, o Código Penal Brasileiro reflete nos artigos 124, 125, 126 e 127
o decreto-lei número 2848, publicado em 7 de dezembro de 1940, há 75 anos atrás.
Expressa necessariamente uma época onde apenas o homem era pessoa ativa e aceita
política e socialmente. Expressa também um início de construção da imagem da mulher
como detentora de direitos, não submetidos necessariamente ao casamento. O trinômio
corpo, sexualidade e reprodução constroem os principais discursos dessa política.
O “estado puerperal” expresso na linguagem destes artigos, configura a percepção
de uma exterioridade corpórea, um estado do ser que parece não estar a seu próprio
alcance. O infanticídio é tido como um crime de execução livre e dolosa, seja por ação ou
omissão, pertencente a um plano da culpabilização da mulher e de idealização da
maternidade. Essa culpabilização está enraizada nesta cultura que há muito utiliza-se do
corpo feminino como objetificação, tornando-o coisa, útil à sociedade. A moralização do
assunto, influenciada por antigos dogmas religiosos, não permite que o problema seja visto
em sua integralidade e amplitude.
As situações que são consideradas exceções são ainda mais contraditórias, tendo em
vista serem compreendidas apenas em condição que envolva a morte da gestante ou
ocasionado por estupro. Ou seja, apenas sendo o corpo violentamente adentrado ou
arriscado a definitivamente perecer, é dada a oportunidade ao indivíduo de
interrompimento da gestação.

CONCLUSÃO
Compreendendo a perspectiva do biopoder como um interesse na regulação dos
processos reprodutivos e do corpo, é urgente a necessidade de sair de antigos paradigmas
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extremos de “prós e contras”, quando a discussão envolve o direito a experimentação e
decisão do próprio ser acerca de seu estado físico. Não se trata apenas de decompor um
problema político em níveis, esferas ou categorias e sim pensar, teoricamente embasada,
contradições discursivas e paralelismos totalitários que limitam a potencialidade humana
através de seus dispositivos de poder.
A inserção social da mulher em diversos espaços sociais no século XX necessita ser
refletida profundamente, possibilitando tecer outras formas de estar no mundo,
entendendo a realização feminina em sua completude. Esta realização até hoje
necessariamente perpassa a maternidade, para a sociedade fonte máxima de satisfação
feminina. O principal papel da mulher ainda é ser mãe, mesmo contra sua vontade.
Falando-se em biodireito é de fundamental importância entender onde residem os
parâmetros estabelecidos para considerações acerca do corpo individual, principalmente
no que concerne o nascer e o morrer, entendendo isto como algo que cabe apenas ao próprio
sujeito. Acredita-se na criação de um contra-discurso, uma nova linguagem que vá de
encontro a uma lógica de identidade fixada em preceitos patriarcais. A feminilidade tida
como algo inato/natural demonstra o quão arraigados a teorias essencialistas estão estes
ideais. Nega-se portanto, suas particulares formas de erotismo, articulação, racionalidade e
resistência, movimentos de criação ativa do ser enquanto constituição do presente.
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RESUMO: A Lei de Anistia promulgada em agosto de 1979 é um marco significativo na
história recente do Brasil. Nossa abordagem parte da sua criação, para isso analisaremos o
seu contexto de elaboração, aprovação, seus efeitos jurídicos imediatos e as suas
repercussões no cenário político brasileiro atual. Um processo político que começou na
década de setenta e até hoje possuí fortes reflexos na sociedade, assim a definimos. Como
todo processo complexo, essa abordagem justifica-se na medida em que muitos contornos
democráticos do Brasil foram delimitados a partir dela e devido a tais contornos até hoje
buscamos construir mecanismo de efetivação de direitos humanos, que tornem possíveis o
reconhecimento de uma luta social, de um processo coletivo integrante da memória política
brasileira. Dessa forma, realizamos uma revisão bibliográfica buscando evidenciar o quão
importante a luta pelo direito à memória, que surge lá no contexto da Anistia, como um
direito humano que possuí um papel fundamental no cenário democrático nacional, para
que possamos constituir condições que nos possibilite viver em uma sociedade mais justa.
ABSTRACT: The Amnesty Law enacted in August 1979 is a significant milestone in the
recent history of Brazil. Our part of its creation approach to analyze this context the drafting,
approval, its immediate legal effects and their impact on the current Brazilian political
scene. A political process which began in the seventies and still possess a strong influence
in society, so we define it. Like any complex process, this approach is justified to the extent
that many democratic contours of Brazil have been delimited from it and because of such
contours to this day seek to build effective mechanisms of human rights, which make
possible the recognition of a social struggle, a class action member of the Brazilian political
memory. Thus, we conducted a literature review to disclosing how important the struggle
for the right to memory, there arises in the context of Amnesty, as a human right to possess
a key role in national democratic scenario, so that we can establish conditions that will
enable us to live in a fairer society.

REFLEXÕES INICIAIS:
A transição política brasileira, foi um processo político que começou a se desenhar
muito antes de 19853, ano no qual tivemos novamente eleições presidenciais, considerado

Bacharel em História e em Direito (FURG), Mestranda em Direito e Justiça Social (FURG), Bolsista
CAPES, Pesquisadora do Grupo Transdisciplinar de Pesquisa Jurídica para Sustentabilidade
(GTJUS/FURG) atua na linha Justiça de Transição no Brasil e os processos latino-americanos no pósditatorial, Integrante do Comitê pela Verdade, Memória e Justiça Pelotas e Região, Integrante do
projeto cultural, “Apesar de você: cinquenta anos e mais um para descomemorar o golpe militar”
(FURG).
2 Graduando em Psicologia (FURG), Bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET Psicologia
FURG), Integrante da linha de Justiça de Transição no Brasil e os processos latino-americanos no pósditatorial do GTJUS/FURG, Integrante do projeto cultural, “Apesar de você: cinquenta anos e mais um
para descomemorar o golpe militar” (FURG).
3 Em 1985 ocorreram eleições indiretas para a presidência da república, na qual quem deveria
assumir o cargo era o então eleito Tancredo Neves, mas devido a um problema de saúde, que resultou
1
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o momento da nossa redemocratização. O período compreendido entre 1964 e 1985, se
instaurou em nosso país uma ditadura civil-militar, que modificou a vida, a liberdade, as
ideias de uma geração de brasileiros.
Nesse período destacamos os tensionamentos ocorridos durante a década de
setenta, momento onde começaram a ser reivindicados maiores liberdades e direitos, de
cunho individuais e coletivos. Nesse contexto é que surge o nosso objeto de análise que
consiste no processo de Anistia política e seus desdobramentos, na luta pelo fim das
violações de direitos e pelo reestabelecimento democrático do país. Dessa forma,
destacamos o papel fundamental que o direito à memória, possuí como um processo
individualizador e coletivizador das resistências e das experiências. Processos esses que são
alcançados pelos testemunhos, aqui por nós compreendidos como uma ferramenta de
recuperação histórica, de reconstrução das subjetividades individuais e coletivas.
O aporte metodológico adotado consistiu em uma revisão de cunho bibliográfico,
que visava constituir o direito à memória, como algo reivindicado dentro da sociedade
brasileira nos últimos cinquentas anos. Para isso, adotou-se o movimento que reivindicou
Anistia como ponto de partida para a análise da transição ocorrida e de forma e em que
momento foram possíveis a realização de tais reconstruções históricas.
A fim de atendermos as intenções desse artigo, começamos a nossa abordagem
realizando uma contextualização da ditadura civil-militar, para depois abordarmos a
formação e a atuação dos movimentos que reivindicaram a Anistia política. Com a devida
compreensão do contexto de promulgação da Lei 8.668/79, empreendemos uma análise das
implicações sociais que ainda existem na sociedade brasileira e de que forma é possível
compreendermos o direito à verdade como um direito humano construído a partir da nossa
realidade.

A DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA, ALGUMAS NOTAS CONTEXTUALIZADORA:
Ao longo desses 21 anos, no qual os militares ocuparam de modo ilegítimo o poder
político brasileiro, podemos identificar três fases distintas na ditadura por eles
implementada. A primeira fase, caracterizou-se pela configuração legal, ideológica e
institucional do regime, ações que possibilitaram a longa duração da ditadura. Ocorreram
inúmeras alterações nos marcos jurídicos, elaboraram um novo texto constitucional e
tentaram revestir de legalidade as ações por eles praticadas.
Em 1968 ocorreram inúmeras contestações sociais, a partir desse instante que
observamos a face mais perversa da ditadura, o braço armado estatal passou a atuar; e a
repressão, a tortura e a perseguição se instauraram como técnica de governo, implementouse um regime de medo e pavor sob o manto do silêncio. A partir da decretação do Ato
Institucional nº5 (AI-5) podemos dizer que o Terrorismo de Estado alicerçado na Doutrina
de Segurança Nacional, estava permitido dentro do Brasil, fato que permitiu a prática de
constantes e diversas violações aos direitos humanos, essas são as característica do segundo
momento.
Vivíamos em um estado alicerçado em práticas de exceção, pois rompeu-se com a
ordem constitucional vigente, que excluía e relativizava os direitos de seus habitantes.
Tornando a vida humana pura, vida nua, aquela fácil de ser eliminada, gerando assim uma
desindentificação. Já que não há uma identificação com esse sujeito que acaba com a sua
vida. A vida humana passa a ser frágil, vulnerável e controlável, o que está em jogo é o
controle biopolítico da vida. No estado no brasileiro, o direito inclui em si o vivente por meio
da supressão de direito, a uma redução da figura humana, do indivíduo, do cidadão,
conforme nos explica Castor Ruiz (2012).
A distensão “lenta, segura e gradual” foi proposta pelo General Ernesto Geisel em
março de 1974 ao ser empossado presidente do Brasil, sendo esse o terceiro momento da
ditadura civil-militar. Na distensão temos em nosso país a atuação da Operação Condor,
em sua morte logo após a eleição, quem acabou assumindo o cargo foi o vice-presidente eleito, José
Sarney, membro da extinta ARENA.
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operação realizada devido ao contexto internacional de polarização mundial, surgiu essa
força repressiva que objetivou firmar o alinhamento ideológico com o bloco capitalista e
uma das formas de atuação foi a intervenção militar e o forte cunho repressivo.
As ações da Condor transcenderam as fronteiras físicas de cada país latinoamericano, fator que permitiu a ampliação do contexto repressivo para além das fronteiras
estatais, a fim de combater e neutralizar seus inimigos em qualquer país vizinho. Sua
atuação estendeu dentre vários países dos quais destacamos o Brasil, a Argentina, o Chile, o
Paraguai e o Uruguai. Começou suas atividades da década de setenta e perdurou até o
período de redemocratização da região. As ações da Condor em nosso país são vislumbradas
de modo mais claro, pós 1974.
A distensão brasileira foi marcada por momentos de ampliação das liberdades e
outros de afirmação das práticas de terrorismo estatal. Houve modificação no aparato
repressivo, a tortura e os assassinatos saem de cena e agora firma-se a política do
desaparecimento forçado como prática central repressora, pois o objetivo é mascarar a
atuação do Estado repressor.
Apesar da pretensa distensão não era permitida a atuação política de forças
esquerdistas ou opositoras articuladas. Só havia o Movimento Democrático Brasileiro
(MDB) figurando como oposição ao governo, tal partido nas eleições de 1974 derrotou o
governo nas eleições legislativas e obteve aumento no número de cadeiras ocupadas.
Visando restringir a atuação da oposição é que em 1º abril de 1977, Geisel dissolveu o
Congresso Nacional e lançou o “Pacote de Abril”, que criou uma série de medidas para
dificultar a atuação oposicional.
Notamos que durante a distensão houve a redução da repressão, e que mesmo
existindo momentos marcados pela forte pressão autoritária, cresceu também a luta
popular contra as violações dos direitos humanos e a ditadura civil-militar estava à beira de
uma crise, devido à situação econômica e política. Tal crise foi instaurada mediante a
derrota nas eleições de 1978, situação na qual o MDB obtém quase três milhões de votos a
mais que a ARENA, partido situacional. No início do ano seguinte, o AI-5 é revogado e as
garantias individuais são reestabelecidas como direito dos cidadãos. Em agosto, a Anistia é
concedida, devolvendo assim um pouco de oxigenação e esperança para aqueles que
lutavam contra as violências estatais. Tal transição foi negociada, articulada, disputada e
estruturada para atender os interesses dos donos do poder. Sentimos os reflexos dessa
disputa até os dias de hoje.

A ANISTIA À BRASILEIRA, UM PROCESSO POLÍTICO, UMA DIMENSÃO DE
CIDADANIA:
A Anistia é um processo político que começou a ser negociado na década de setenta
e até hoje existe reflexos na sociedade brasileira atualmente. Utilizamos como ponto de
partida para abordarmos o processo transicional, pois a referida lei legal foi elaborada
durante o período de distensão proposta por Ernesto Geisel. Distensão marcada por
inúmeros desgastes, tensionamentos e questionamentos enfrentados por aqueles que
usurparam poder do país.
A disputa política que deu origem a Anistia brasileira chegou ao ápice em 28 de
agosto de 1979, dia no qual o Congresso brasileiro aprovou o projeto de lei que concedia a
anistia e dava outras providências. O projeto aprovado, era distinto do clamor social que
deu origem aos pedidos de Anistia, na rua a população clamava por um Anistia que fosse
“ampla, geral e irrestrita”. O que vimos aprovar foi um projeto que desconsiderou os pedidos
sociais e restringiu o acesso ao benefício, sendo esse disponível apenas para os opositores
políticos que não possuíssem condenação criminal.
Além disso, vimos que a lei em questão criou a bilateralidade, pois o referido aparato
legal concedeu anistia para os agentes que agiram amparados pelo manto estatal, ou seja,
impediu a punição dos agentes estatais. A falta de clareza na redação do parágrafo primeiro,
do artigo 1º possibilitou uma interpretação judicial, favorável aos perpetradores dos
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direitos humanos, pois estendeu a conexão dos crimes para todos agentes estatais. Dessa
forma, constatamos que a Anistia foi incompleta em 1979, pois, a lei aprovada não condizia
com aquela reivindicada nas ruas, pela população brasileira, observamos que só foram
beneficiados pela amplitude, generalidade e irrestrição, os perpetradores de direitos que
agiram amparados pelo poderio do Estado brasileiro. O contexto de aprovação da Lei, já
evidenciava o enfraquecimento do poder político dos militares, devido as condições
internas e externas. A transição começou a ser negociada de modo conservador, uma
transição feita de cima para a baixo.
O governo Figueiredo só concedeu a Anistia devido ao contexto social de forte
tensão, e a reciprocidade foi o modo que conseguiram abarcar os autores dos crimes
conexos, pois deletou as ações por eles praticadas, exterminou-se a possibilidade de
investigação jurídica de tais atos. Apesar de suas limitações a Anistia trouxe uma oxigenação
política e social, na medida em que permitiu o retorno de exilados, presos políticos, banidos
e atingidos pelos Atos Institucionais e começou a delimitar os contornos transicionais que
o nosso país vivenciou.
Cabe lembrarmos que o processo de Anistia ocorrido em 1979, fora solicitado
inúmeras vezes ao longo da ditadura, foi reclamada por membros do Supremo Tribunal
Militar (STM), por integrantes da Frente Ampla, organização política de esquerda que se
opôs ao regime ditatorial, pelos membros do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e pelos
movimentos sociais, dos quais destacamos a atuação do Movimento Feminino pela Anistia
(MFPA), pelos Comitês Brasileiros pela Anistia (CBAs) e por fim, solicitaram a Anistia o
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) partido de oposição que encaminhou a proposta
legislativa que contemplava os pedidos populares de Anistia ampla, geral e irrestrita,
conforme Jessie Sousa (2011).
Dentre essas atuações destacamos a organização criada por familiares de mortos e
desaparecidos políticos que fundaram o Movimento Feminino pela Anistia (MFPA), em
1975 na cidade de São Paulo e entidade que com pouco tempo de atuação espalhou-se por
todo país, suas principais reivindicações foram por verdade, memória e justiça para os seus
familiares que foram vitimados pela violência estatal, conforme nos aponta Carla Rodeghero
(2011). Somente com a sua atuação combativa e incansável o MFPA serviu como divulgador
das atrocidades da ditadura, e se consolidou como um movimento que buscava algo além
da Anistia, buscou, lutou e defendeu os direitos humanos dos cidadãos brasileiros. Sua
atuação possibilitou “à construção de subjetividades capazes de multiplicar os modos de
singularização frente à ditadura civil militar” (OLIVEIRA, 2012, p. 182).
Não menos importante foi a atuação dos Comitês Brasileiros pela Anistia (CBAs) que
se proliferam pelo país, atuaram como denunciador das atrocidades, tanto em nosso país
como no exterior. Foi fundamental para difusão da pauta da Anistia, nacional e
internacionalmente. Foram os CBAs que criaram a campanha da “Anistia ampla, geral e
irrestrita”, buscavam a ampliação de direitos e garantias individuais, conforme salienta
Carla Rodeghero (2011).
A grande mobilização social que houve sobre a pauta da Anistia fez com que
entendêssemos como o primeiro movimento brasileiro que conseguiu constituir um espaço
social em função de uma proposta de cunho político e estrutural, dialogou de modo franco
e aberto com o governo ditatorial, e conseguiu instituir uma linguagem própria dos direitos
humanos ao combater a atuação do aparelho repressivo estatal e atuou fortalecendo o
direito à memória enquanto uma dimensão de cidadania, como pontua Heloísa Greco
(2003).

A ANISTIA E A DUALIDADE, A CONFIGURAÇÃO DO PROCESSO TRANSICIONAL:
Como vimos, a luta pela Anistia não estava descontextualizada na sociedade
brasileira. Aqueles que clamavam por ela queriam muito mais do que liberdade de ir e vir,
queriam uma amplitude legal onde lhes fossem garantidos direitos individuais e coletivos,
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pediam a volta da democracia e o respeito aos direitos humanos. Exigiam a volta do Estado
de Direito.
O que vimos foi um tensionamento entre um governo ilegítimo que dava seus
últimos suspiro no controle repressivo do país frente as manifestações populares que
buscavam a ampliação dos direitos e garantias individuais e coletivas. Essa tensão resultou
em dois projetos distintos que versavam sobre a Anistia, um de cunho governista e outro
oposicionista. Os dois projetos de leis seguiram em discussão no Congresso Nacional,
depois de um mês de debates intensos sobre qual proposta de anistia seria contemplada. O
projeto governista foi posto em votação e aprovado por uma diferença de cinco votos,
totalizando duzentos e um votos contrários e duzentos e seis votos favoráveis, conforme
nos relata Glenda Mezarobba (2006). Dessa forma tivemos a aprovação de Lei de Anistia
que veio incompleta, que rejeitou o pedido das ruas que simbolizava “liberdade e reparação”
(ABRÃO; TORELLY, 2013, p. 111) e aprovamos uma lei que representou impunidade e
esquecimento.
Sobre isso algumas pontuações se fazem importantes, o deputado Pacheco Chaves,
do MDB paulista, falou que o projeto governista estava contaminado por uma contradição,
pois ele concedia o benefício penal da anistia para assassinos, para aqueles sujeitos que
realizaram constrangimento ilegal, em resumo, anistiavam todos os atos violentos
cometidos em nome e pelo Estado nos espaços destinados a ações clandestinas e ilegais, tais
atos garantem a impunidade pelo regime de exceção instaurado no país, assim assenta
Glenda Mezarobba (2006). Os atos de resistência daqueles que se opuseram ao braço
armado estatal, não foram acobertados pelo indulto penal em questão. Observamos que o
processo político da Anistia brasileira inicialmente se apresentou de forma incompleta
como um elemento silenciador, que veio a colaborar com o nosso processo de transição
política.
Assenta José Carlos Moreira da Silva Filho (2009) que inúmeras vezes o uso
tradicional do conceito de anistia parte do pressuposto da pacificação social, e que para
pacificar é necessário jogar uma pedra sobres os conflitos, crimes e violações cometidas no
passado, não só nas ações e principalmente no contexto motivador de tais atos. Demonstra
o autor que essa concepção de anistia atrelada a esquecimento e pacificação social não é
algo aplicável a realidade brasileira, pois não é possível esquecer as violações, as violência
praticadas pelo e em nome do Estado brasileiro, e corroborando com esse entendimento,
assenta Paulo Cunha (2010) a nossa anistia não pode ser pensada um pacto conciliatório,
pois se configurou como uma conciliação quase (im)posta da situação política dominante,
sobre os seus opositores políticos e ideológicos desprovidos do controle da situação.
A Lei de Anistia segue vigente até hoje, e seu entendimento por alguns setores da
sociedade ainda é vinculado ao pacto conciliatório, que serviu para reorganizar o estado
brasileira e assentar a paz social no país, sendo assim o silenciamento das atrocidades
cometidas no passado ditatorial tornou-se uma das formas de ação possível dentro da nossa
sociedade. No contexto de pacificação, no qual se construiu um discurso oficial sobre a
ditadura, uma história oficial, essa silenciou, escamoteou e enterrou as inúmeras violações,
os crimes e as agressões cometidas sob o manto de proteção estatal, desse modo tais crimes
não foram judicialmente investigados, e esse pensar jurídico ainda predomina no
ordenamento jurídico pátrio.
O Brasil foi o único país da América Latina que separou o binômio: verdade e justiça.
A separação de tais binômios ocorreu no momento em que a Anistia passou a vigorar.
Situação que impede até hoje a responsabilização penal daqueles que cometeram crimes em
nome do Estado, dessa forma a Anistia configurou como um impeditivo transicional, pois
vedou o acesso à justiça e a responsabilização dos violadores. Cabe frisarmos que aqui não
estamos abordando o direito à verdade como a constituição de uma história única e sim,
como um processo complexo composto de várias matrizes. Buscamos pluralizar as versões
históricas, para que tais versões sejam conhecidas e reconhecidas.
Salientamos, que a forma como o direito à verdade e a memória foi reivindicado
dentro do cenário nacional, durante a transição demonstram uma verdadeira luta para que
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a resistência e a atuação dos cidadãos que ousaram contrapor o governo que lhes foram
imposto, fossem reconhecida. Tais direitos demonstram uma luta social verdadeira e
legítima, onde estão enraizados um processo de luta histórica, que foi protagonizado pelos
movimentos sociais que consolidaram direitos humanos, conforme assenta Joaquín Herrera
Flores (2009). Seguindo a construção teórica do autor, afirmamos que o direito à verdade e
o direito à memória no Brasil, são direitos humanos conquistados por processos de luta
históricas.
Dessa forma assenta Castor Ruiz (2009) que a memória é o único recurso que os
vitimados do passado tem para clamar e reclamar por justiça na sua condição de
injustiçados. Aqui superando a dicotomia de vítima versus agressor, estamos tratando de
uma questão com um forte cunho ético que impossibilita a continuidade da vida sem o
reconhecimento dos atos praticados como atos legítimos de resistência e que a sua luta, sua
ação também compõe a história do país.

COMO O SILENCIAMENTO E O EMUDECIMENTO PODEM SER QUEBRADOS – AS
MEDIDAS REPARATIVAS:
Faz-se fundamental pontuarmos o papel de destaque que a memória possui ao
abordarmos Terrorismo de Estado e ditadura civil-militar brasileira, pois só através da
memória que podemos denunciar o processo de esquecimento e emudecimento, ao qual as
histórias dos vencidos foram submetidas durante anos em nosso país, sendo tais histórias
fundamentais pois compõem a história da resistência. Além disso, o passado histórico
necessita de respostas, e a essas memórias podem conceder tais respostas, pois possuem a
capacidade de preenchimento das lacunas históricas, rompendo assim com o silenciamento,
que foi destinado esse sujeito, o seu não pertencimento histórico. Dessa forma, só a memória
pode fazer justiça aos injustiçados do passado histórico, estamos falando de uma justiça
anamnética, uma justiça que o referência é o Outro, logo, uma justiça do ponto de vista de
quem foi colocado como vítima, de quem teve a sua condição humana desconsiderada,
despida, aquele que se tornou uma vida nua, conforme Castor Ruiz (2013). Na justiça
anamnética “os atos de memória, os monumentos de memória são quesitos imprescindíveis
para neutralizar a violência mimética que permanece recalcada nos porões das instituições
e na sombra do inconsciente humano” (RUIZ, 2013, p.107).
O direito à memória surge como um dos direitos norteadores da Justiça de
Transição, processo esse inicialmente entendido como “um conjunto de respostas concretas
ao legado de violência deixado por regimes autoritários e/ou conflitos civis em escala e que
vem sendo empreendidas por via dos planos internacional, regional ou interno” (ABRÃO;
GENRO, 2012, p. 33). Objetivando o restabelecimento do Estado de Direito, necessita o
reconhecimento das violações aos direitos humanos, conseguindo realizar uma distinção
entre autores e vítimas, e utiliza-se de caminhos para construção e o aprofundamento
democrático para isso constitui direitos transicionais, que são em sumas, direitos
fundamentais para qualquer regime democrático. Aliado ao direito à memória, temos o
direito a justiça, verdade e a reforma das instituições. Cabe uma pequena ressalva que esses
são os direitos básicos, e que deles cabem desdobramentos visando aprofundar os direitos
e as garantias democráticas de cada país. Essa concepção de Justiça de Transição foi
inicialmente adotada como forma de estabelecemos mecanismos que visam fortalecer
direitos e possibilitar a reparação daqueles que foram vitimados direto e indiretamente
pelo estado brasileiro.
Em nosso país, temos um conjunto legal que buscou reparar os envolvidos e
perseguidos políticos, dentre elas destacamos a elaboração da Lei dos Desaparecidos
Políticos, a Lei que regulamentou a Anistia Constitucional. Essas leis4 buscavam amparar
Duas leis muito importantes para a questão da reparação dentro no cenário nacional são a Lei nº
9.140 de 1995 – Lei dos desaparecidos políticos, que implantou a Comissão Especial de Mortos e
Desaparecidos Políticos, que tinha como função maior reconhecer a responsabilidade estatal pelo
4
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financeiramente aqueles que foram vitimados pelo Estado brasileiro, durante a ditadura
civil-militar. Além disso, o direito a reparação é uma garantia constitucional que está
disposta no artigo 8º Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que garante
aos que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, uma
reparação, a Anistia.
O ato de reparar rompe com o silenciamento, pois o Estado assume que cometeu tais
crimes, mesmo que de forma abstrata, não responsabilizando os agentes causadores do
mesmo. É um novo olhar, outro significado é atribuído. Primeiramente reparamos de forma
pecuniária e depois criamos um espaço para recontar e apurar tais violações sofridas, indo
mais além, constituímos um espaço público destinado ao pedido de desculpas, realizado por
um representante do Estado brasileiro. O marco temporal significativo desse contexto é a
aprovação da Lei 10.559 de 20025 que criou a Comissão de Anistia, além de estabelecer
novos limites para a anistia brasileira, agora anistia é responsabilização abstrata e
reparação.
Visando reparar e ampliar o acesso a direitos, o Estado brasileiro criou dois
diplomas legais significativos. Uma delas é a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade6
e outra é a Lei de Acesso à Informação7, ambas são medidas legais que visavam construir no
espaço público um debate sobre as medidas reparatórias e a implementação de políticas
públicas para acessarem a documentação oficial.
Para além do aparato legal, existem outras medidas de reparação que se originam
nesse mesmo contexto destacamos um projeto elaborado pela Comissão de Anistia, o
Projeto Clínicas do Testemunhos. Tal projeto constitui-se como um espaço destinado a
desaparecimento e mortes de seus cidadãos. Outra lei não menos importante é a Lei nº 10.559 de
2002, regulamentou o disposto no art. 8º do ADCT Lei da reparação. Para tais reparações, é
necessária submeter-se o interessado a dois procedimentos básicos: a declaração da condição de
anistiado político e depois dessa primeira etapa comprida passa-se para a segunda fase, a concessão
da reparação econômica.
5 Destacamos o trabalho institucional realizado pela Comissão de Anistia, que foi criada
institucionalmente pela Lei 10.559/2002. Tal órgão no ano de 2007, modificou a atuação, após a
criação do projeto Caravanas da Anistia, projeto itinerante no qual se realiza o julgamento público
dos processos que requereram a anistia constitucional. O procedimento foi realizado em diversos
estados do nosso país, as Caravanas são abertas à comunidade em geral, seu procedimento é
simplificado na medida em que, visa o entendimento de não juristas dos fatos ocorridos, o que ocorre
é o julgamento público dos pedidos de anistia daqueles que foram vítimas de perseguição política,
por motivos diversos. E no fim de cada julgado ainda há a escuta pública do cidadão que foi declarado
anistiado político (ou de seu familiar que pleiteou a anistia) para se manifestar, seja sobre o episódio
traumático vivenciado ou sobre seus sentimentos no momento. Até abril de 2015 foram realizadas
90 Caravanas da Anistia, além disso, um banco de dados digital está sendo criado para tornar público
o acesso a tais processos e seus julgamentos. Outra iniciativa não menos importante foi a publicação
do livro relatório intitulado Caravanas da Anistia: o Brasil pede perdão, o qual demonstra a
experiência das primeiras 50 Caravanas da Anistia realizada em nosso país.
6 Criada pela Lei nº 12528 de 2011, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi composta de forma
pluralista, integrada por sete membros, designados pela Presidenta da República, dentre brasileiros,
de reconhecidos idoneidade e conduta ética, identificados com a defesa da democracia e da
institucionalidade constitucional, bem como com o respeito aos direitos humanos. Nenhum dos seus
membros poderá ser envolvido em qualquer um dos lados do conflito. Essa comissão objetivava:
esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direito, busca ainda promover
o esclarecimento dos casos de torturas, desaparecimentos forçados, mortes, ocultações de cadáveres
e sua autoria. Objetiva também a reconstruções da história dos casos de graves violações, visando a
colaboração de assistência as vítimas dessas violações. O relatório final da CNV está disponível para
consulta de toda população, através do site http://www.cnv.gov.br/index.php/textos-docolegiado/586-epub. Esse relatório final contêm as investigações e apurações realizadas de modo
sistematizado para ser apropriado pela população brasileira.
7 O acesso aos documentos públicos passará a partir do dia 18 de maio de 2012 passar a ser regida
pela Lei nº 12527 de 2011, que criou uma nova regulamentação para o acesso aos documentos
públicos.
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reparação psicológica daqueles que foram afetados direto ou indiretamente pelo terrorismo
do Estado brasileiro, visa conceder a atenção psicológica para os vitimados e seus
familiares. O Clinicas foi lançado em março de 2013, e consiste em formar espaços de
atenção e apoio psicológico aos afetados pela violência do Estado. Inicialmente teve sedes
criadas nas capitais de quatro estados - São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande
do Sul. Esse projeto surge como um quarto eixo de reparação, complementando as
reparações econômica, coletiva (marcada pelas iniciativas de memória) e a moral (que é
composta pelo pedido de desculpa em nome do Estado brasileiro, ocorridos durante a
Caravana de Anistia).
Sua atuação é focada na atenção terapêutica, além disso realizam a capacitação de
profissionais para lidar com as violências institucionais, a fim de auxiliar na reparação dos
danos que são por nós entendidos como transgeracionais, pois mantem-se presentificados
nas gerações atuais. Pontuarmos que não só os danos são transgeracionais, as culturas
institucionais também permanecem e são renovadas, então a atuação do Projeto Clinicas do
testemunho também se dirige as atuais violências institucionais.
Como vimos, as reparações de ordem jurídicas ou judiciais foram fundamentais,
porém não conseguem abarcar as questões subjetivas. As sequelas psicológicas das
violências geram marcas imensuráveis, que se manifestam através de uma sintomatologia
muito específica de cada vivência, não tendo um padrão coletivo de sintomas. Assim, o
direito à memória visa conceder voz a outros atores sociais, dar voz aos que foram
silenciados e excluídos, criando uma possibilidade de elaboração de tais vivências. Optamos
por destacamos tais medidas institucionais por serem espaço que proporcionam a
construção de uma narrativa coletiva, no espaço público. Pensando dessa forma
constatamos a necessidade de promover um olhar de cuidado e reparação sobre as “vítimas
da tortura” durante a ditadura brasileira, para tal reparação consideramos um dispositivo
importantíssimo que é a dimensão do testemunho.

OS TESTEMUNHOS E AS CONSTRUÇÕES DE NARRATIVAS PÚBLICAS, ONDE O
OUTRO GANHA VEZ:
Não menos importante é o papel atribuído aos testemunhos na medida em que se
constituem como espaços que rompem a linearidade histórica, preenchem com novas
versões e elementos as lacunas históricas, na medida em que devolvem voz a aqueles que
foram excluídos e silenciados na história oficial, no qual suas impressões são ouvidas.
Passamos a ouvir a história dos excluídos, ou seja, a repassamos a história a contrapelo. O
que ouvimos são histórias que se constituem dentro de possibilidades de (re)elaboção e
narração, essas delimitadas pelas marcas traumáticas das vivências.
Segundo Alfredo Martin (2005, p.436) o trauma enquanto processo se constitui em
três etapas fundamentais; a primeira tem a função de mapear e destruir os valores
particulares daquele que sofre a tortura, a segunda se apoia na experiência limite, onde o
sujeito se encontra no mais profundo estado de desordem e confusão psíquica acontecendo
assim um esvaziamento histórico da identidade do sujeito, por fim, a terceira etapa é
composta pela possibilidade de "resolução" das vivências, onde o torturado entra em maior
ou menor ressonância com os valores do torturador, criando assim uma "conduta
substitutiva" do sujeito que foi alvo da experiência limite. Dessa forma, se faz importante
pensarmos que todo o processo de elaboração sobre a experiência limite, sobre o
traumático, carrega em si, algo indescritível algo que não será exposto em palavras,
indizível. Assim, a experiência verbalizada é a possibilidade momentânea, que as vítimas de
ontem tem para hoje assumirem o seu papel de sujeitos históricos.
Agora, cabe a eles narrar no espaço público o que lhe ocorreu. O ato de testemunhar
é considerado um ato terapêutico, de (des)construção de subjetividades. Os testemunhos
possibilitam uma multiplicidade de vozes, sendo que isso só é possível através da
singularidade de cada enunciado, o que temos aqui é a primazia da qualidade, da qualidade
do indivíduo, estamos falando de uma multiplicidade ética, a multiplicidade do outro, em
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um encontro com o “Outro”. Nesses processos de libertação é importante que o vitimado, o
oprimido, se constituam como sujeitos de sua própria história (MARTÍNEZ, 2013, p. 67).
Como pretendemos um enfoque voltado para o Outro, para aquele que foi vitimado
pelo Estado cremos que em uma justiça de transição compromissada com o passado recente
de nosso país. Dentro desse paradigma a justiça transicional possuí o seu olhar direcionado
a necessidades dos que foram violados, como o nosso olhar é compromissado com o Outro,
entendemos que o papel fundamental da justiça de transição é realizar o resgate histórico,
dessa forma nos voltarmos aos fatos que ocorreram no passado e realizar o resgate
histórico, daquele que no passado foi considerado culpado, hoje tem sua resistência
valorizada e é declarado inocente. Essa declaração gera uma série de rupturas, e esse
momento também é de resgate, também de (re)significação, onde a ele é devolvido o
significado de sujeito histórico, de cidadão, esse novo processo de (des)subjetivação lhe é
devolvida a condição humana, sendo essa entendida como responsabilidade ética com o
Outro, como resposta e reconhecimento da alteridade, da diversidade e da multiplicidade
de vozes, assim salienta Roberta Cunha de Oliveira (2012).
Assim, os testemunhos são ferramentas/dispositivos que viabilizam a compreensão
de que forma a memória é um elemento importante, significativo para a construção de
espaços democráticos, conforme assenta David Sánchez Rubio (2012). E salienta Soraia
Ansara (2009) que a memória política da resistência é um elemento fundamental para que
possamos fortalecer e consolidar a militância e a luta contra as injustiças sociais, as
violações de direitos humanos, o autoritarismo político, o colonialismo, em favor de uma
sociedade que busca concretizar a democracia e que pretende ser democrática.
Explicitamos a relação que existe entre memória, passado, presente, sociedade e
testemunho. Assim, compreendemos que o esclarecimento e conhecimento possibilitam um
novo conceito de verdade e memória, pois servem como ferramenta metodológicas para tal
compreensão. Na medida em que possuem como ponto de partida a diversidade, o Outro,
um compromisso com a alteridade e com o reconhecimento e a libertação.
O conhecimento é a chave para a melhor compreensão do cotidiano das
ditaduras, suas formas de controle, a ausência de proteção estatal, a
conexão regional de segurança nacional, a participação de funcionários
públicos e de estruturas estatais (que, em vez de proteger seus cidadãos,
por motivações políticas os perseguiram) [...] O esclarecimento dos
acontecimentos torna-se necessidade vital e funciona como ação a
contrapelo diante de um dos objetivos estratégicos mais desejados pelos
responsáveis e apoiadores das Ditaduras de Segurança Nacional: a
desconexão entre as gerações que viveram sob o cotidiano dos regimes
autoritários, e as que vieram depois. Tal desconexão se expressa, muitas
vezes, no desconhecimento geral que essas novas gerações possuem
sobre o passado recente, ou através de um precário e perturbador senso
comum (PADRÓS, 2012, p.69).
Fica explicita a relação entre o direito à memória com o direito à verdade, pois a
memória possui um elemento didático e o aprendizado se dá através daquilo que foi
experimentado, vivenciado através do que foi ensinado, compartilhado, ela é um dos eixo
condutores através do qual constituímos as nossas identidades, os referenciais e as
identificações. Logo, a clarificação e o esclarecimento do nosso passado passam a ocupar
uma função essencial, pois elas exercerão a ação a contrapelo, que possibilitará a construção
do elo intergeracional, ou seja, possibilitará a conexão entre as gerações que vivenciaram
na pele os horrores do terrorismo de Estado e aqueles que vieram depois e não vivenciaram
uma ditadura civil-militar, interliga diferentes gerações, dessa forma fortalece o direito à
memória.
Os testemunhos são fortalecedores históricos, pois sem a memória à injustiça se
perde no silenciamento, e assim, tende a se perpetrar. O ato de testemunhar é o avesso do
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ato de silenciar é um momento que possibilita a afirmação histórica daqueles que foram
vítimas de uma injustiça, dos que foram silenciados, no sentido de construirmos uma
sociedade mais justa.

REFLEXÕES CONCLUSIVAS:
Em guisa de conclusão, compreendemos que o esclarecimento e conhecimento
histórico apresentam-se como construtores do elo intergeracional, e são ferramentas que
auxiliam na não repetição das ditadura civis-militares caracterizados por constantes
violações de direitos humanos dos seus cidadãos. Essas ações servem para o fortalecimento
democrático, democrático pois evidenciam outros valores éticos. O ato de testemunhar
rompe com o silenciamento. Tal ruptura possibilita uma (re)significação das violências
sofridas, dessa forma, a memória assume um papel importante na transição, pois realiza o
resgate e assume um compromisso que transcende os que foram vitimados e atinge a
sociedade brasileira. Na medida em que, possibilita uma aproximação entre as gerações que
vivenciaram na pele as ações do Estado ditatorial brasileiro e os jovens que nasceram e
cresceram no regime democrático, a construção desse elo intergeracional que é por nos
entendido como um elemento fortalecedor da democracia brasileira.
Logo, os testemunhos rompem com o ato de silenciar e de esquecer, pois
presentificam as violações sofridas, por isso a memória e a verdade possuem papéis
fundamentais dentro da transição, na medida em que, resgatam a história (individual e
coletiva) e assumem um compromisso que transcende os que foram vitimado e abrange a
sociedade brasileira. Esse compromisso é importante pois estabelece novos valores éticos,
os quais devem nortear a nossa democracia, como o compromissado com o Outro, com a
alteridade, com o passado, com “as verdades”, com as memórias, com a justiça social e com
as reformas institucionais, visando assim fixar limites claros para as ações do Estado. E que
essas ações sejam comprometidas com o ideal de não repetição, para que tais violações
nunca mais aconteçam, para que assim possamos viver em uma sociedade onde se
respeitem as diferenças e as singularidades dentro de uma coletividade.
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RESUMO: Este trabalho que apresento é parte de um estudo sobre o conceito de estigma e
seus efeitos práticos na vida de jovens em cumprimento de medida socioeducativa realizado
no meu mestrado. Minha intenção é apontar como toda uma carga histórica que construiu
o infame personagem do “menor infrator” segue sendo reproduzido atualmente e como isso
tem um efeito direto no atendimento aos jovens em medida socioeducativa. Nesse artigo
vou trabalhar principalmente com o Plano Individual de Atendimento (PIA), previsto pelo
SINASE, documento que, no caso da internação, é levado em conta na reavaliação da medida
que o jovem está cumprindo e acontece no prazo máximo de seis meses.
ABSTRACT: This work that I present is part of a study about the concept of stigma and its
practical effects on young people living in fulfillment of socio-educational measures carried
out on my master's degree. My intention is to point out how an entire historical burden that
built the infamous character of the "juvenile offender" is still played today and how this has
a direct effect on serving youth in socio-educational measures. In this article I will work
primarily with the Plano Individual de Atendimento (PIA) provided for SINASE, a document
which, in the case of imprisonment, is taken into account in the revaluation of as the young
is fulfilling and takes place within six months.

INTRODUÇÃO
A escolha do tema dos adolescentes em conflito com a lei vem do meu trabalho
durante cinco anos no Programa de Prestação de Serviço à Comunidade (PPSC) da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Este Programa trabalha com a
execução de medidas socioeducativas de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), de meio
aberto, e recebe adolescentes que cometeram algum ato infracional.
O PPSC/UFRGS faz parte do Núcleo de Extensão e Pesquisa Interdepartamental de
Práticas com Adolescentes e Jovens em Conflito com a Lei (PIPA), criado em 2010. Também
compõe o Núcleo, o Estação PSI-UFRGS, onde se acompanham as demandas de saúde mental
dos adolescentes em cumprimento de medida, o G10, um grupo do Serviço de Assessoria
Jurídica Universitária (SAJU), que atua na defesa de adolescentes que necessitam de
assessoria jurídica em processos de ato infracional e o Coletivo Fila, que é um grupo que se
propõe a fazer intervenções na fila em que familiares de adolescentes, que estão em
internação provisória na Fundação de Atendimento Socioeducativo (FASE), aguardam para
poderem visitá-los. O objetivo principal do PIPA é realizar um acompanhamento
interdisciplinar dos adolescentes em conflito com a lei, assim como atuar politicamente
junto a essa temática.
O compartilhamento deste espaço rico em experiências e desafios tornou a minha
decisão pelo tema de pesquisa mais do que uma escolha; vejo nisto uma obrigação, uma
responsabilidade de minha parte, em relação a essa diversidade de jovens em estado de
vulnerabilidade, que conheci e que me fez atentar para essa problemática. O contato com
estes jovens me desestabilizou, fazendo-me sair do meu lugar confortável e olhar o mundo
a partir dos olhos deles; suas histórias, que me pareciam irreais no Brasil atual, provocam
indignação ao mesmo tempo que suscitam muitas perguntas.
Apesar da dificuldade de nos colocarmos no lugar dos outros, a convivência diária
com esses jovens me deixou muito próximo, permitindo-me vislumbrar uma sociedade
selvagem, violenta, excludente e desigual em muitos sentidos. Escutando o relato destes
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jovens, torna-se difícil entender que estamos vivendo numa democracia em que todos têm
direitos iguais e são respeitados como cidadãos.

DISCURSOS DE VERDADE
Foucault é um dos autores que mais estudou o poder. Seu objetivo era estudar a
intenção do poder concentrada nas práticas reais e efetivas, estudar a sua face externa, no
ponto em que ele está em relação direta com seu objeto, com seu campo de aplicação, em
que ele produz seus efeitos reais. Foucault coloca que nunca teve a intenção de formular a
questão: Quem tem o poder? Não formulou questões de por que certas pessoas querem
dominar, ou de qual a intenção delas. O que ele questiona é como o poder funciona, quais os
procedimentos que sujeitam os corpos, dirigem gestos e regem os comportamentos.
(FOUCAULT, 2005, p. 33)
Segundo o autor, o poder circula, funciona em cadeia. O poder não é uma posse, não
está localizado em um determinado lugar, não é uma coisa da qual alguém possa ser
proprietário e que possa repassar. Diferentemente, o poder não pode ser visto como um
substantivo, algo materializado; o poder é mais como o verbo, ele está na ação. O poder
funciona. Exerce-se o poder em rede, ele circula, os indivíduos estão sempre em posição de
ser submetidos pelo poder, assim como também podem exercê-lo. O poder transita pelos
indivíduos, não se aplica a eles. O poder transita pelo indivíduo que ele mesmo constituiu.
(FOUCAULT, 2005, p. 35)
Não se deve, acho eu, conceber o indivíduo como uma espécie de núcleo
elementar, átomo primitivo, matéria múltipla e muda na qual viria
aplicar-se, contra a qual viria bater o poder, que submeteria os indivíduos
ou os quebrantaria. Na realidade, o que faz que um corpo, gestos,
discursos, desejos sejam identificados e constituídos como indivíduos, é
precisamente isso um dos efeitos primeiros do poder. Quer dizer, o
indivíduo não é o vis à vis do poder; é, acho eu, um de seus efeitos
primeiros. O indivíduo é um efeito do poder e é, ao mesmo tempo, na
mesma medida em que é um efeito seu, seu intermediário: o poder
transita pelo indivíduo que ele constituiu. (FOUCAULT, 2005, p. 35)
Desde que nascemos nosso corpo é bombardeado por discursos e técnicas de poder,
que nos vão construindo enquanto sujeitos. É nesse sentido que o autor coloca os seres
humanos como um dos alvos e também como um dos produtores de poder. As técnicas de
poder que nos formam enquanto sujeitos, nós acabamos por reproduzir, seguir e repassar.
Os discursos que nos constituem, assim como o comportamento a que fomos sujeitados, nós
acabamos por propagar cotidianamente. Sendo assim, nós somos também transmissores de
poder.
O poder circula. No entanto, isso não quer dizer que ele é democrático ou que
funciona ao acaso; não quer dizer que é bem distribuído e nem que ele não seja direcionável.
Por isso mesmo, há que se ter cuidado ao supor a intenção e a direção do poder. Foucault
ressalta que, para isso, utilizou em seu método uma análise ascendente do poder. Ou seja,
investigar de maneira inversa, a partir de baixo. Investigar na base os mecanismos de
controle que, por exemplo, excluíram a loucura, a delinquência e reprimiram a sexualidade.
Mostrar também quem foram os agentes reais desses mecanismos (que não estão no âmbito
da burguesia), que muitas vezes estão nos círculos próximos, na família, no corpo médico,
no escalão mais baixo da polícia, etc. Trata-se de mostrar como esses mecanismos de poder
se transformam e são adaptados de forma a serem economicamente lucrativos e
politicamente úteis. (FOUCAULT, 2005, p. 37 e 38)
O poder tem que convencer. Exatamente por essa característica, Foucault coloca que
o poder não pode existir “nem estabelecer-se, nem funcionar sem uma produção, uma
acumulação, uma circulação, um funcionamento do discurso verdadeiro.” (FOUCAULT,
2005, p. 28) As múltiplas relações de poder que perpassam, caracterizam e constituem o
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corpo social, estão todas atreladas aos discursos de verdade que funcionam a partir e
através do poder. Discursos de verdade são aqueles que trazem consigo efeitos de verdade,
e é a partir deles que somos julgados, condenados, classificados cotidianamente, impelidos
a tarefas e destinados a certa maneira de viver, um modo de vida. (FOUCAULT, 2005, p. 29)
Somos igualmente submetidos à verdade, no sentido de que a verdade é
a norma, é o discurso verdadeiro que, ao menos em parte, decide, ele
veicula, ele próprio propulsa efeitos de poder. (FOUCAULT, 2005, p.29)
Na modernidade, os principais discursos de verdade são aqueles embasados e
certificados nos saberes, são eles que legitimam essas diferentes narrativas e versões de
fatos como verdadeiros, como realidade. Ou seja, esses discursos funcionam, são ações, tem
efeitos práticos. Foucault coloca que esses aparelhos dos saberes foram organizados e
desenvolvidos pelas técnicas disciplinares. Elas dividiram o saber em campos múltiplos de
conhecimento, as disciplinas. O seu discurso legítimo, discurso de verdade, será o discurso
da regra, o discurso do que é natural, o discurso da norma. (FOUCAULT, 2005, p. 45)

ESTIGMA
É nesse campo que funciona o estigma. O estigma é uma marca construída social e
historicamente através de discursos de verdade que é imposta há um determinado conjunto
de pessoas com a finalidade de desacreditá-los, de diferenciá-los e inferioriza-los, para
manter-se (ou destruir) uma determinada hierarquia e um determinado modo de vida. Os
discursos estigmatizantes são aqueles que reduzem o sujeito ao seu pecado original.
Segundo Goffman (1988), estigma é uma marca produzida socialmente, relacionada a algum
atributo considerado negativo que praticamente desumaniza o seu portador. Essa marca
social, relacionada a algum estereótipo, é vista como uma desvantagem, uma diferença
quanto ao que se considera o normal: “Assim deixamos de considerá-lo criatura comum e
total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída.” (GOFFMAN, 1988, p. 12)
Uma das principais características do estigma é que, quando identificados os
estigmatizados, surgem expectativas quanto ao seu comportamento, como se seguissem
uma norma definida de ser e agir em função apenas de sua “diferença”. São-lhes atribuídas
ações e características consideradas comuns e naturais. No caso de um jovem em medida
socioeducativa, por exemplo, a infração acaba deixando-o colado com as regras, sejam elas
sociais ou jurídicas. Ou seja, existe um cuidado muito maior com os passos destes jovens,
com a sua disciplina, uma espera de que a qualquer momento podem criar alguma
desordem, faltar ao respeito ou cometer algum ato de violência. Próximo a eles, as pessoas
parecem ficar atentas a qualquer indício de selvageria. E para haver um controle melhor de
seus passos, se esquadrinha ao seu redor um número maior de regras, inclusive as mais
insignificantes. Para esses jovens estigmatizados como “infratores”, as linhas das regras se
tornam menos flexíveis e, portanto, mais fáceis de serem arrebentadas. Qualquer ato fora
do que é considerado “normal” é visto, não apenas como um ato de indisciplina, como
reforça a ideia de um sujeito que tem uma conduta “infratora”. O estigma cria um
prejulgamento, um preconceito contra o indivíduo, fazendo com que enxerguemos todas as
suas ações como que contaminadas por essa sua característica negativa.
Para Goffman (1988 p.7), há três tipos de estigma. O primeiro são as abominações
do corpo, características que podem ser de nascimento, como a surdez, ou adquiridas
durante a vida, como a perda de algum membro. O segundo tipo são as culpas de caráter
individual. É sobre essa que me deterei neste trabalho; não é um estigma necessariamente
visível e é mais ligado à moral. O terceiro tipo compreende os estigmas transmitidos pela
linhagem, como determinada raça/cor/etnia, religião, nação etc.
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IDENTIDADE SOCIAL VIRTUAL
A partir do conceito de estigma, Goffman desenvolve uma ferramenta importante
para entender seu funcionamento que são; a identidade social virtual e a identidade social
real. Identidade social virtual é uma imputação que se faz ao indivíduo de acordo com um
retrospecto social em potencial, ou seja, de acordo com o que imaginamos do indivíduo
devido a algumas de suas características. O que ele na realidade possui, o que seria o seu
verdadeiro eu, é a identidade social real. (GOFFMAN, 1988 p. 28).
O que deve ficar marcado é que a identidade social virtual trata de uma simplificação
do sujeito a partir de informações sociais iniciais (signos) e que é a partir destas
informações que, muitas vezes, tentamos encaixar o indivíduo dentro de rótulos prédefinidos, que estão disponíveis num acervo mental da sociedade. As informações sociais,
ou signos, como coloca Goffman, é tudo aquilo que podemos apreender de uma pessoa, a
partir dos nossos sentidos. É a partir dos signos, que conseguimos fazer uma rápida análise
de um indivíduo, mesmo sem conhecê-lo, mas perceber sua classe social, etnia, gênero,
profissão, nacionalidade, se é tímido, etc. Os signos são objetos que usamos, como aliança,
roupas, broches, óculos, perfumes, mas não se restringe somente a isso. Também é a
maneira de caminhar, de falar, a cor da pele, o cheiro e inclusive o ambiente em que nos
encontramos pode dizer muito sobre nós. São essas informações sociais que todos nós
deixamos disponíveis, que podem ser apreendidas por algum dos nossos cinco sentidos, ou
previamente conhecidas, que nos permitem encaixar um indivíduo dentro de estereótipos
pré-definidos que são construídos culturalmente e estão disponíveis num acervo mental da
sociedade.
Então, a identidade social virtual se trata de uma simplificação do sujeito a partir de
informações sociais iniciais que, embora possam contar algo dele, certamente não o
definem. O estigma funciona, exatamente quando o sujeito, a partir de uma determinada
característica, é reduzido a um estereótipo considerado negativo, quando sua identidade
social virtual se torna tão cristalizada que dificulta que as outras pessoas enxerguem sua
multiplicidade. O estigma cria um prejulgamento, um preconceito contra o indivíduo,
fazendo com que enxerguemos todas as suas ações como que contaminadas por essa sua
característica considerada negativa.

PLANO INDIVIDUAL DE ACOMPANHAMENTO (PIA)
Antes de apresentar a pesquisa, é importante que eu contextualize o objeto que eu
selecionei para analisar, o Plano Individual de Acompanhamento (PIA). Para isso, vou ter
que apresentar rapidamente o Estatuto.
Quando o ECA surgiu, uma de suas intenções era terminar com o estigma do “menor
infrator”, e colocar todos os adolescentes como iguais, como cidadãos com plenos direitos.
No entanto, o que vemos é que o estigma persiste, e não apenas como um resíduo histórico
da época dos Códigos de Menores, o estigma continua se reproduzindo, continua
funcionando. Esses discursos que estigmatizam continuam circulando na educação, na
saúde, na justiça, na política, na mídia e no sistema socioeducativo.
O ECA é a legislação que rompeu com os procedimentos anteriores do menorismo
ou Doutrina de Situação Irregular. Todos os seres humanos com menos de 18 anos,
independente da sua condição familiar, social ou econômica, “passam a ostentar a condição
de sujeitos de direitos, trazendo no bojo desta conceituação a superação do paradigma da
incapacidade para serem reconhecidos como sujeitos em condição peculiar de
desenvolvimento”. (SARAIVA, 2006, p. 18)
O ECA define como criança todo ser humano até 12 anos incompletos e adolescentes
até 18 anos incompletos. As crianças são penalmente inimputáveis e também penalmente
irresponsáveis. As crianças só podem receber do juizado medidas de proteção. Já os
adolescentes, são penalmente inimputáveis; no entanto, são penalmente responsáveis. Ou
seja, respondem penalmente de acordo com a legislação específica, o ECA, a ações análogas
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aos crimes no direito penal. (MÉNDEZ, 2006, p. 12) Para os adolescentes que foram julgados
culpados por um ato infracional, o ECA prevê medidas socioeducativas e também medidas
de proteção1. Dependendo da gravidade da infração, eles podem cumprir tais medidas em
meio fechado ou em meio aberto. Outra característica importante a ressaltar sobre o ECA, é
que, além de se instituir uma responsabilização penal para o adolescente, se pretende que
essas sanções tenham um caráter educativo.
Mais especificamente no campo da socioeducaçao, em 2012, se institui o SINASE, a
partir da Lei 12.594, que tenta reforçar muitas das concepções do ECA e seu objetivo é
regulamentar a execução das medidas socioeducativas.
O SINASE, para dar força ao caráter socioeducativo da medida, institui o Plano
Individual de Atendimento (PIA) como sua principal metodologia. O PIA engloba um
conjunto de propostas de intervenção articuladas entre si, para um sujeito individual ou
coletivo (grupo de pessoas ou famílias), frente a situações complexas. Ele se constitui como
uma ferramenta no acompanhamento do adolescente em medida socioeducativa, assim
como de sua família. O objetivo do PIA está na individualização do atendimento, enxergando
cada jovem como um caso singular, ou seja, tentando enfrentar a estigmatização.
Art. 52. O cumprimento das medidas socioeducativas, em regime de
prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade
ou internação, dependerá de Plano Individual de Atendimento (PIA),
instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem
desenvolvidas com o adolescente. (BRASIL, Lei 12.594)
O objetivo do PIA é possibilitar a pactuação de metas com o adolescente e sua
família, que possibilitem organizar o cumprimento da medida, oferecendo perspectivas de
futuro com rompimento da prática infracional
Art. 53. O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica
do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do
adolescente e de sua família, representada por seus pais ou
responsável. (BRASIL, Lei 12.594)
O PIA deve ser construído durante a medida. São os momentos em que o técnico ou
orientador da medida, senta junto com o jovem e sua família, para a elaboração de um plano
de futuro para o jovem em questão. Ou seja, a elaboração deste documento deve ser feito
com a participação ativa dos verdadeiros envolvidos. O Plano também é o momento em que
se pode constatar, as dificuldades da família, os direitos que eles tiveram negados e
tencionar com as políticas públicas para que eles sejam efetivados. Um exemplo é a escola.
Na grande maioria das vezes esses jovens são excluídos da escola, que cria muitas barreiras
também quando este mesmo jovem tenta reingressar. Uma das funções do PIA é tentar
mapear essas barreiras para que se busquem estratégias com o jovem e com a rede pública
para derruba-las.

EXAME
Então, dado este contexto sobre o ECA, o PIA e conceituando o estigma, minha
intenção a seguir é mostrar, a partir de análises de documentos de PIA, como o discurso que
estigmatiza esses jovens das periferias se reproduz no sistema de justiça; mostrar como o
poder age de forma a submetê-los a um exame que reforce o estigma em determinado perfil
de jovens que estão fora da norma social; mostrar como, através desta captura, eles são
utilizados para que o Estado invada o seu seio familiar, conheça a sua intimidade e utilize
seu poder de normatização.

As medidas de proteção são geralmente a obrigatoriedade de volta a escola, ou tratamento
psicológico ou algum tratamento de saúde específico.
1
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Para auxiliar na análise destes discursos, trago algumas contribuições de Foucault.
Ao falar sobre o exame psiquiátrico associado ao sistema penal no final do século XIX e no
século XX, Foucault diz que ele permite “dobrar o delito”, pois, além da infração da lei, o
exame considera também os comportamentos, as maneiras de ser, uma série de outras
coisas que não são o delito em si. E esses outros elementos presentes no discurso do perito
psiquiatra são entendidos como “a origem, a motivação, o ponto de partida do delito”. O
autor ainda acrescenta que, de fato, “na realidade da prática judiciária, eles vão constituir a
substância, a própria matéria punível”. (FOUCAULT, 2010. p. 19) Ou seja, o que é condenado
é a própria conduta que, segundo o perito, foi o que gerou a infração da lei. Ele enumera
então uma série de expressões que encontrou nesses exames e que se colavam ao delito,
como “imaturidade psicológica”, “personalidade pouco estruturada”, “profundo
desequilíbrio afetivo”, “donjuanismo”, “erostratismo”, etc.:
Ora que funções têm esse conjunto de noções? Primeiro, repetir
antologicamente a infração para inscrevê-la e constituí-la como traço
individual. O exame permite passar do ato à conduta, do delito à maneira
de ser, e de fazer a maneira de ser se mostrar como não sendo outra coisa
que o próprio delito, mas, de certo modo, no estado de generalidade na
conduta de um indivíduo. Em segundo, essas séries de noções têm por
função deslocar o nível de realidade da infração, pois o que essas
condutas infringem não é a lei, porque nenhuma lei impede ninguém de
ser desequilibrado afetivamente, nenhuma lei impede ninguém de ter
distúrbios emocionais, nenhuma lei impede ninguém de ter orgulho
pervertido, e não há medidas legais contra erostratismo. Mas se não é a
lei que essas condutas infringem, é o quê? (FOUCAULT, 2010. p. 22)
O novo elemento que a psiquiatria traz para os julgamentos é o comportamento. Ela
legitima, como um estudo científico, a extensão da punição, que não se detém mais apenas
na infração, mas parte dela para a conduta prévia do réu. A psiquiatria permite, então, a ação
punitiva do poder judiciário sobre os comportamentos que atentam contra as regras morais
da sociedade.
Foucault coloca que, a partir do encontro entre a psiquiatria e a justiça (ou até da
disputa entre saberes), forma-se um médico que terá também uma função de juiz: uma
função de determinar o destino do julgamento por conta de um exame psiquiátrico. Esses
discursos que atentam para o comportamento delitivo ganham ares de provas e ajudam a
definir não apenas o resultado do julgamento, mas também o local a que o réu deve ser
direcionado.
O que, em certo sentido, é mais grave é que, no fim das contas, mesmo se
o sujeito em questão é culpado, o que o juiz vai poder condenar nele, a
partir do exame psiquiátrico, não é mais precisamente o crime ou o
delito. O que o juiz vai julgar e o que vai punir, o ponto sobre o qual
assentará o castigo, são precisamente essas condutas irregulares, que
terão sido propostas como causa, o ponto de origem, o lugar de formação
do crime, e que dele não foram mais que o duplo psicológico e moral.
(FOUCAULT, 2010. p. 22)
Outra função do exame psiquiátrico judicial é colar ao comportamento do autor da
infração a figura do delinquente. Ou seja, é dobrar o autor do crime com esse personagem
estigmatizado. Ao se reconstituir na conduta pregressa do réu uma série, que Foucault
chama, de “faltas sem infração”, ou “defeitos sem ilegalidades”, tenta-se mostrar “como o
indivíduo já parecia com seu crime antes de o ter cometido”:
Reconstituir a série das faltas, mostrar como o indivíduo se assemelhava
ao seu crime e, ao mesmo tempo, através dessa série, pôr em evidência
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uma série que poderíamos chamar de parapatológica, próxima a doença,
mas uma doença que não é doença, já que é um defeito moral. Porque, no
fim das contas, essa série é a prova de um comportamento, de uma
atitude, de um caráter, que são moralmente defeitos, sem ser nem
patologicamente doenças, nem legalmente infrações. (FOUCAULT, 2010.
p. 24)
No Brasil, desde o Código de Menores de 1927, o juiz tem um papel centralizador
em todo o processo judicial. Ele, desde o início, com a prerrogativa de proteção, avaliava não
apenas o delito – se é que houvesse algum, já que os abandonados e os que estivessem em
condições de vulnerabilidade também poderiam ser institucionalizados – mas também as
condições sociais, econômicas e principalmente morais do ambiente em que a criança ou
jovem se encontrava. Ou seja, era o delito que o trazia perante um tribunal, mas não era o
que seria avaliado pelo juiz. Portanto, podemos dizer que há uma tradição na justiça
brasileira, quanto à criança e adolescente, de se julgar uma série de outras coisas que estão
além do delito, mas que são percebidas como parte dele, no sentido em que o teriam gerado.
A partir das leituras das audiências, fica claro para mim o quanto o julgamento moral
é ainda realizado com muita força. O próprio sistema estabelecido pelo ECA o reforça, no
instante em que obriga que a medida socioeducativa tenha resultados educativos e de
responsabilização. Ao condicionar que a medida só estará esgotada quando se cumprirem
os objetivos socioeducativos e, ao invés de estabelecer uma pena predeterminada, indicar
que ela será reavaliada de seis em seis meses – casos de internação e Liberdade Assistida –
cria-se um espaço que é regulado por aquilo que se entende ser o objeto da socioeducação.
A socioeducação não tem o objetivo de trabalhar somente a infração cometida, através da
responsabilização, mas também o suposto comportamento que a gerou. Ao se abrir um
espaço (com os pareceres técnicos) em que os técnicos decidem quando o jovem está
reeducado e pronto para ser “ressocializado”, reforça-se, ao mesmo tempo, a preocupação
com a conduta moral nos julgamentos e avaliações da execução da medida pelo juiz. Abrese um espaço para o julgamento moral.
Gostaria de apresentar neste momento a fala de um Juiz, em uma audiência,
explicando o que é a medida de internação do adolescente.
Sabe que a medida pode durar até 03 anos, que a cada 06 meses tu vens
aqui e tens uma nova avaliação e que nessa avaliação nós vamos olhar o
comportamento e aproveitamento. Comportamento quer dize que tu tens
que cumprir as regras, que se tiver isolamentos, a medida fica mais
comprida, e aproveitamento quer dizer estar dentro da sala de aula, nas
oficinas, cursos e no atendimento com os técnicos, sempre que tiver.
(Arquivo G10)
Gostaria de ressaltar novamente, como já vimos acima, que o comportamento do
jovem serve praticamente como prova durante os julgamentos; mas, durante o
cumprimento da medida, principalmente no meio fechado, o exame da conduta se torna
mais intimo e mais minucioso. É nesse momento que a educação, enquanto saber, entra com
toda a força, através de suas técnicas disciplinadoras e normatizadoras. Da mesma forma,
na hora de avaliar se houve ou não alguma transformação na conduta do jovem. Em cada
reavaliação da medida, parecem se juntar os saberes da educação, da psicologia e do direito,
para decidirem qual é o próximo passo.

PIA COMO PROVAS PARA O JULGAMENTO
Selecionei para análise, aqui, principalmente os relatórios de avaliação (que estão
dentro do PIA) da FASE. Esses documentos são entregues ao juiz de execução que, a partir
deles, julga se o jovem pode ou não progredir ou ainda ter sua medida extinta. A partir
destes documentos podemos determinar com mais precisão onde esses técnicos da
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socioeducação situam a origem da infração, o que servirá para desenvolver melhor as
características atribuídas ao estigma de “menor infrator”, assim como a forma como elas
são reforçadas. Também podemos perceber onde os técnicos identificam os problemas que
devem resolver para que o jovem possa ser “ressocializado”.
Relatório de Avaliação técnica da FASE – PIA:
A mãe, embora reprovasse a conduta delitiva do adolescente, até então
não conseguiu mobilizar-se no intuito de alterá-la. Denota ausência de
uma interação positiva e capaz de fornecer ao adolescente um suporte
efetivo.
Relatório de Avaliação técnica da FASE – PIA:
Os conflitos familiares interferem diretamente nas atitudes e
envolvimentos em ilícitos por parte do jovem. Não contava com a figura
de autoridade que lhe oferecesse limites e controle, tanto pai quanto mãe
falharam em suas funções parentais. O adolescente buscou no tráfico e no
uso de drogas seu local de pertencimento.
Relatório de Avaliação técnica da FASE – PIA:
A mãe apresentou dificuldades no exercício de função normativa e de
continência, minimiza os atos ilícitos do filho, acreditando que através da
religião, todos os problemas do adolescente seriam resolvidos.
Relatório de Avaliação técnica da FASE – PIA:
Apesar do afeto e a preocupação com o bem estar do jovem, observa-se
que a família não mantém continência. O jovem emancipou-se
precocemente e o uso de drogas potencializa o envolvimento de ilícitos.
Relatório de Avaliação técnica da FASE – PIA:
A família deveria se propor a mudanças estruturais internas,
principalmente ao que se refere ao adolescente, por necessitar de um
ambiente familiar continente e capaz de monitorá-lo e lhe oferecer
limites concretos.
Temos aqui diferentes relatórios técnicos, mas que, ao mesmo tempo, parecem ser
um só. É impressionante como a questão dos pais aparece como a origem da vida de infração
dos jovens. Em todos os relatórios da FASE esse questionamento aparecia. Segundo os
pareceres técnicos, a falta de “continência”, “autoridade”, “monitoramento”, “limites
concretos”, “função normativa”, “controle”, “interação positiva” e “suporte efetivo” são as
causas da falta de disciplina nos jovens, o que os levou a um modo de ser “infrator”. Ser
delinquente é ignorar as regras sociais; é agir sem levar em conta as consequências; é
deixar-se levar pela vontade; é não submeter seus instintos à racionalidade, ao bem comum;
é não obedecer às leis; é não possuir nenhuma moral; é ser um selvagem e não um civilizado.
Essas análises dos técnicos são rasas e simples, apenas arranhando a superfície do
problema. Não se leva em conta a cultura e nem o contexto social, assim como o processo
histórico em curso. A justiça individualiza a culpa nos pais e no adolescente apenas. Parecem
se perder em perseguição à figura do temido e esperto “infrator”, construída socialmente ao
longo das décadas, como numa corrida de cães, que perseguem, sem parar, um coelho
fictício que nunca irão pegar, mas que os manterá correndo, com o espetáculo em
andamento quando preciso.
A seguir relacionarei vários recortes que avaliam o jovem e seu comportamento.
Neles podemos notar quais características saltam aos olhos dos técnicos, qual a conduta que
levou esses adolescentes a cometerem crimes, o que é que os torna perigosos. Como
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Foucault fala em seu livro Os Anormais (2010), nesses exames podemos perceber quais são
as pequenas infrações que não são infrações legais, e sim morais: algo que se aproxima da
doença, mas não é. É uma tentativa de, ao fazer a análise individual do caso, relacionar a
todo tempo o seu objeto (o adolescente) com a figura ideal do “delinqüente”, tentando a
todo o momento encontrá-lo dentro do jovem em medida.
Relatório de Avaliação técnica da FASE – PIA:
O jovem tem comportamento opositor e dificuldades em seguir regras e
normas institucionais, bem como humor ansioso e irritável. Acredita-se
que o adolescente irá se beneficiar em um ambiente mais continente, com
limites e regras adequadas a seu perfil e personalidade.
Relatório de Avaliação técnica da FASE – PIA:
Adolescente menciona que não gostava de ir a escola e preferia ficar na
rua com amigos, fumando maconha. Quando fala de sua rotina, fica claro
que o adolescente ficava ocioso, sem estudar e trabalhar, mostrando-se
identificado com a vida delitiva.
Relatório de Avaliação técnica da FASE – PIA:
O jovem apresenta dificuldades em refletir sobre sua vida, sendo imaturo,
imediatista e impulsivo, com tendências a projetar sua culpabilidade,
assim como comportamento influenciável.
Relatório de Avaliação técnica da FASE – PIA:
Jovem não demonstra crítica nem culpa pela prática do ato infracional,
minimizando a gravidade do mesmo.
Relatório de Avaliação técnica da FASE – PIA:
Associado ao quadro da dependência química, presente sintomas de
dependência materna, conduta introspectiva, manchas na pele,
dificuldade de aprendizagem e vinculação agrupo de risco.
Relatório de Avaliação técnica da FASE – PIA:
Em seu discurso, o adolescente demonstra disposição em rever sua
conduta. Encontra-se num processo inicial de construção de crítica,
necessitando dar continuidade aos atendimentos para que reveja seus
valores e busque outras alternativas para sua vida.
Relatório de Avaliação técnica da FASE – PIA:
Reitero o laudo anterior, onde persiste o quadro comportamental de
transtornos mentais e de comportamento, decorrente do uso de
múltiplas drogas. As lacunas de não pertencimento parental estão ligadas
também as suas buscas de reparação nesse processo auto e
heterodestrutivo.
Relatório de Avaliação técnica da FASE – PIA:
Não mostra culpa, crítica e afeto adequado sobre as suas atuações
delitivas, pelo contrário, evidencia um funcionamento impulsivo e
egossintômico com a transgressão.

– 471 –

Relatório Técnico do orientador de PSC: (Detalhe: é um adolescente de 13 anos)
O adolescente demonstra comprometimento com as tarefas, embora
apresente imaturidade agindo de forma infantil, necessitando ser
chamado a atenção, para não se desviar das tarefas.
Avaliação do PEMSE – Relatório de Atendimento na LA:
Adolescente se expressa bem e fala bastante, mas não apresenta crítica
significativa da situação que o trouxe até o PEMSE. Quando questionado
nega jocosamente envolvimento com o tráfico. Não demonstra projetos
de vida, dizendo apenas que não sabe.
Devo ressaltar que são esses relatórios que praticamente definem se o jovem terá
progressão de medida ou não, se poderá sair do meio fechado para a semiliberdade ou para
o meio aberto, ou então se deverá esperar mais alguns meses para ser considerado pronto.
Portanto, são relatórios que decidem vidas de pessoas.
Ao colocá-los assim, um atrás do outro, minha intenção foi que, ao lê-los, se perceba
a variedade e, ao mesmo tempo, a similaridade entre todos estes relatórios que avaliam o
comportamento dos adolescentes. Encontramos um leque de expressões, embora muitas se
repitam: “comportamento opositor”, “identificado com a vida delitiva”, “imediatista e
impulsivo”, “comportamento influenciável”, “dependência materna”, “não mostra culpa,
crítica e afeto adequado”, “funcionamento impulsivo e egossintômico com a transgressão”,
“imaturidade”, “não demonstra projetos de vida”, “ocioso”, “humor ansioso e irritável”.
Ao partir do estigma, o sistema socioeducativo considera seu público alvo de forma
massificada, com poucas distinções entre uns e outros e, ao mesmo tempo, apartados das
condições culturais e sócio-históricas que os produziram. Isso faz com que suas análises se
tornem simplistas e superficiais, confundindo a identidade social virtual com a identidade
social real destes sujeitos.
No momento em que são examinados de forma individual (atualmente o principal
instrumento dessa individualização parece ser o PIA), esse olhar estigmatizador
permanece: vê-se em cada jovem a figura ideal do “menor infrator”, carregada com seus
atributos ou defeitos “naturais”, ou produzidos pelo descaso da família ou ainda pelo uso de
drogas ilícitas. Essa individualização do exame ou avaliação serve exatamente para
enxergar no jovem em medida o que é comum a todos os “infratores”. Tornam-se um objeto
de investigação, de análise, a ser governado, disciplinado e submetido.
Podemos perceber que, nas medidas socioeducativas, a estratégia educativa parte
do estigma do “infrator”, de uma figura simplificada, que foi tomando contornos durante a
história, que foi atravessada por discursos, foi sendo estudada, classificada e respaldada por
saberes científicos. Esses saberes, sob o peso da “verdade” que carregam, foram moldando
as técnicas de intervir nos corpos dos jovens “infratores”, aplicando a já tão conhecida
disciplina ou ação de disciplinar, amplamente utilizada pela educação também nas escolas.
Nas medidas socioeducativas, a educação vê a disciplina não apenas como meio necessário
para normatizar, mas também como salvação, no instante em que esses jovens se tornam
perigosos tanto para a sociedade como para si mesmos. É uma tentativa de reformá-los, de
trazê-los para a norma, ou, pelo menos, submetê-los e controlá-los como delinquentes
dóceis.2

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora os discursos estigmatizantes simplifiquem as pessoas, isso não quer dizer
que o discurso em si é simples ou raso. Geralmente ele se apoia em estudos, em dados e
experiências. Lembremos que, para o discurso ser aceito, ele deve, primeiramente,
convencer. O discurso deve parecer verossímil e ter sentido para os grupos que o utilizam.
2

Em Vigiar e Punir, Foucault (2010) discorre sobre a delinquência controlada e útil.
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O discurso que estigmatiza, penso, não tem como principal objetivo e sentido apenas a
inferiorização do outro, mas também a reafirmação dos limites que a norma estabelece. E
não apenas dos limites, mas também de um modo de vida, de determinados valores.
Durante a minha pesquisa ficou muito clara a dificuldade de técnicos e educadores
que trabalham com medidas socioeducativas em superar o estigma que esses jovens
carregam. O próprio funcionamento do sistema de execução dessas medidas dificulta o
processo. A precarização das estruturas e materiais, a superlotação, a falta de profissionais,
a falta de apoio da sociedade, a falta de educação continuada e de qualificação, tudo isso
contribui para que os jovens em medida tenham um atendimento massificado, burocrático
e desajeitado.
Se pensarmos que a educação é feita através da troca entre educador e educando;
que ela acontece através da relação que eles constroem e que, para isto, se necessita de
confiança mútua, cabe perguntar sobre quais as possibilidades educativas nessa relação de
técnicos e socioeducadores com adolescentes em medida. O fato do socioeducador e do
técnico estarem submetidos à Justiça, é um limitador da relação que eles podem estabelecer
com os adolescentes. Parecem estar com a missão mais de policiar, de vigiar e de punir o
adolescente, do que de acompanhá-lo, de ouvi-lo e de trabalhar com ele. O PIA, que foi
analisado aqui, ao invés de ser um documento realizado com o jovem e a família, um
documento de efetivação de direitos, como preconiza o SINASE, acaba servindo como um
conjunto de provas que deve ser apresentado ao juiz. Um documento que serve de registro
para embasar as ações normatizadoras do Estado.
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RESUMO: O artigo visa ampliar o debate acerca do reconhecimento ao valor do
conhecimento tradicional na composição do índice de magnitude (IM) que compõe o
impacto sobre a diversidade (ISB) no cálculo para a quantificação da compensação
ambiental determinada no art. 36 da Lei nº 9.985/2000. Para a análise proposta utilizar-seá o método de abordagem indutivo, baseado na doutrina e normas legais, fundamentada na
consolidação da justiça socioambiental. Tem por objetivo demonstrar que o valor do
conhecimento tradicional vai além dos processos, práticas e atividades tradicionais, visto
que está relacionado às espécies e recursos do ecossistema em que estão inseridas, e do qual
o modo de vida da comunidade em que está inserido depende diretamente. De acordo com
a metodologia para a realização da compensação ambiental é possível o valor do
conhecimento e do patrimônio cultural detido pelos povos tradicionais, minimizando as
situações de injustiças socioambientais que permeiam o debate acerca da biodiversidade e
da bioeconomia em nosso país.
PALAVRAS-CHAVE: biodiversidade; compensação ambiental; justiça social.
ABSTRACT: This article aims to broaden the debate about the recognition of the value of
traditional knowledge in the composition of magnitude index (IM) that makes up the impact
on diversity (ISB) in the calculation for the quantification of environmental compensation
determined in article 36 of Law nº 9.985/2000. For the analysis proposed will be used
inductive method of approach, based on the doctrine and legal norms, based on the
consolidation of social and environmental justice. Aims to demonstrate the value of
traditional knowledge goes beyond processes, traditional practices and activities, as it is
related to species and ecosystem resources in which they operate, and which the
community's way of life in which it appears it depends directly. According to the
methodology for conducting the environmental compensation it is possible give value of
knowledge and cultural heritage held by traditional peoples, minimizing situations of social
and environmental injustices that permeate the debate on biodiversity and bioeconomy in
our country.
KEYWORDS: biodiversity; environmental compensation; social justice.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo analisar as bases normativas brasileiras
relacionadas à compensação ambiental e biodiversidade, a fim de fundamentar que o valor
do conhecimento tradicional deve ser considerado para fins de composição do índice de
magnitude (IM) que compõe o impacto sobre a diversidade (ISB) no cálculo para a
quantificação da compensação ambiental determinada no art. 36 da Lei nº 9.985/2000.
Referida análise é feita a partir das reflexões introduzidas com a recentemente
promulgada Lei nº 13.123/2015 (BRASIL, 2015) que trata da biodiversidade e dos
Mestranda em Direito e Justiça Social da Universidade Federal de Rio Grande. Especialista em
Direito em Administração Pública pela Fundação Trompowsky DECex/UCB.
2 Doutor em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor do
Mestrado em Direito e Justiça Social da Universidade Federal de Rio Grande.
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conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético. Com a análise das bases
normativas que fundamentam a compensação ambiental e determinam os procedimentos e
metodologias para apuração dos índices utilizado nos cálculo da quantificação da
compensação demonstrar-se-á que o conhecimento tradicional deve ser inserido no índice
de magnitude que serve como fator ao impacto sobre a diversidade. Em uma análise final, o
conhecimento tradicional como índice de valoração poderá ser utilizado como instrumento
de justiça socioambiental.
Há relevante significado em relacionar o conhecimento tradicional ao patrimônio
cultural, com suas memórias e identidades. Assim, a realização de empreendimentos que
obrigam comunidades a abandonarem suas referências, tem sido objeto de diversos
conflitos ambientais, uma vez que constituem verdadeiras fontes de desiguladades sociais.
Se por um lado as comunidades tradicionais sofrem com os impactos ambientais
decorrentes da realização de empreendimentos na região em que sempre viveram, por
outro lado poderão ter benefícios diretos (repartição dos benefícios – Lei nº 13.123/2015)
e indireto através da compensação ambiental (Lei nº 9.985/2000), que favorece também
toda a biodiversidade com a proteção das unidades de conservação.

O CONHECIMENTO TRADICIONAL: REFLEXÕES INTRODUZIDAS COM A LEI
13.123/2015
A Lei Federal nº 13.123 de 20 de maio de 2015 (BRASIL, 2015) define o
conhecimento tradicional associado em seu artigo 2º, inciso II, instituindo-o como
“informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor
tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao patrimônio
genético”. Referida norma atribuiu espécie de valoração aos conhecimentos tradicionais, ao
estipular em seu capítulo V as diretrizes para a repartição dos benefícios resultantes da
exploração econômica de produtos obtidos a partir de patrimônio genético de espécies in
situ ou com conhecimento tradicional associado.
Embora o artigo 17 preveja que tal repartição dos benefícios será realizado de forma
justa e equitativa, os artigos 20, 21 e 22 estipulam que a repartição de benefício monetária
(art. 19, inciso I) pode variar entre 0,1% (art. 21) e 1% (art. 20). Para os casos de repartição
não-monetária (art. 19, II) que compreendam projetos para uso sustentável de
biodiversidade ou proteção de conhecimentos tradicionais; capacitação de recursos
humanos para a conservação e uso sustentável do patrimônio genético ou do conhecimento
tradicional associado; e distribuição gratuita de produtos em programas de interesse social,
o artigo 22 estipula que a repartição de benefícios deverá ser equivalente a 75% (setenta e
cinco por cento) do previsto para a modalidade monetária, ou seja, distanciando-se ainda
mais do conceito de repartição de benefícios de “forma justa e equitativa”.
No debate entre o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético e o
valor desse conhecimento para o desenvolvimento de produtos e biotecnologias é
importante considerar a ligação das comunidades tradicionais com o seu território, com o
solo onde se encontra o patrimônio genético de interesse comercial, e – principalmente – a
noção de que na maioria das vezes o conhecimento é indissociável do local onde se
encontram os recursos. Essa ligação pode ser identificada a partir da lição de Foster (2005,
p. 219) quando relata o entendimento de Karl Marx (volume 1 do Capital) no sentido de que
a produção perturba a interação metabólica entre o homem e a terra, o que impede sejam
devolvidos ao solo aqueles elementos que o constituíam e foram absorvidos pelo homem.
Da mesma forma que o alimento está ligado ao solo, o conhecimento tradicional
frequentemente também está. Daí o debate acerca da importância em relacionar o
conhecimento tradicional ao patrimônio cultural, com suas memórias e identidades. A
realização de empreendimentos que obrigam comunidades a abandonarem suas
referências, enquanto indivíduos e/ou cidadãos, tem sido objeto de diversos conflitos
ambientais, como ocorre em casos de barragens para construção de hidrelétrica, que afetam
desde comunidades tradicionais, pequenos distritos e até mesmo municípios inteiros. Para
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se ter uma ideia em números, atualmente o Mapa de conflitos envolvendo injustiça
ambiental e Saúde no Brasil (FIOCRUZ/FASE, 2015) registra 115 focos de conflito com
comunidades tradicionais e produtores de agricultura familiar envolvendo a construção de
hidrelétricas em todo o Brasil.
A subvaloração do conhecimento tradicional, aliada aos crescentes conflitos
ambientais envolvendo os solos está o patrimônio genético que se pretende salvaguardar
com a Lei Federal nº 13.123/2015, constituem uma ameaça que reflete em custo social,
ambiental e efetivamente patrimonial, visto que o conhecimento é transferido através das
gerações, fazendo parte da vida da comunidade (SANTILLI, 2004). Deste modo o valor do
conhecimento tradicional vai além dos processos, práticas e atividades tradicionais, visto
que está relacionado às espécies e recursos do ecossistema em que estão inseridas, e do qual
seu modo de vida depende diretamente.

BASES NORMATIVAS DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
A compensação ambiental é definida como um instrumento de política pública que
“proporciona a incorporação dos custos sociais e ambientais da degradação gerada por
determinados empreendimentos, em seus custos globais” (ICMBio, 2015). Considerando o
disposto no item 1 acima, onde é defendido que o valor do conhecimento tradicional está
diretamente associado não somente ao patrimônio genético, mas também ao solo – ao qual
conhecimentos, culturas e o próprio bem genético estão associados – é possível perceber
que, enquanto valor, este arcabouço patrimonial deve estar incluído no cálculo da
compensação ambiental.
O instituto da compensação ambiental foi concebido como instrumento integrante
do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA),
estes previstos através do art. 225, inciso IV da Constituição Federal de 1988 (CF/88). A
edição recente do Decreto nº 8.437, em 22 de abril de 2015, veio regulamentar a Lei
Complementar nº 140/2011 para fins de estabelecer empreendimentos e atividades cujo
licenciamento ambiental será de competência da União. Essas são as atividades de análise
no presente trabalho, uma vez que ao necessitarem EIA/RIMA certamente estarão inseridas
no contexto da compensação ambiental.
Dada à forma como foi previsto pela legislação pátria, a compensação ambiental
pode ser vista muito mais com um objetivo arrecadatório, do que em sua real intenção de
instrumento reparatório e compensatório propriamente dito. Tal confusão se faz em razão
de que a compensação ambiental foi introduzida no ordenamento pátrio através da Lei nº
9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Em seu
artigo 36 a citada norma estabelece que “o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação
e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral”. Ou seja: deve
haver uma compensação ambiental vinculada ao licenciamento ambiental de competência
da União, para empreendimentos que causem significativo impacto ambiental – para tanto
entendidos aqueles previstos pelo art. 225, IV CF/88 e estabelecidos a partir do citado
Decreto nº 8.437/2015.
Conforme se verifica, o instituto da compensação ambiental não possui qualquer
vinculação com a mitigação dos danos ambientais causados na instalação e/ou operação do
empreendimento licenciado, visto que determina sejam os valores desta compensação
destinados ao financiamento/gestão de unidades de conservação. O Exmo. Ministro Carlos
Britto, relator da ADI 3.378-6 DF3 que teve por objeto a declaração de a
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 36 E SEUS §§ 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 9.985, DE
18 DE JULHO DE 2000. CONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA IMPLANTAÇÃO
DE EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL DO § 1º DO ART. 36. 1.[...] 6. Ação parcialmente procedente.
(ADI 3378, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2008, DJe-112
DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-02 PP-00242 RTJ VOL-00206-03 PP00993)
3
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inconstitucionalidade do artigo 36 e seus parágrafos da lei nº 9.985/2000, fundamentou seu
voto dizendo que entende “que o art. 36 da lei nº 9.985/00 densifica o princípio do usuáriopagador, este a significar um mecanismo de assunção da responsabilidade social
(partilhada, insiste-se) pelos custos ambientais derivados da atividade econômica”.
No entanto, em vista de sua não aplicação na área de ocorrência do impacto
ambiental negativo, a compensação ambiental é vista até mesmo pelo Instituto Chico
Mendes (ICMBio, 2015) – órgão gestor das Unidades de Conservação federais – como um
importante mecanismo fortalecedor do SNUC. No entanto, ainda que o valor de
compensação e a efetiva aplicação do recurso não tenha vinculação com o local do
empreendimento, é importante considerar também os impactos sociais e o próprio
patrimônio genético do ambiente impactado nessa quantificação, que dependendo do tipo
de empreendimento poderão deixar de existir. Este é o ponto de interesse ao presente
artigo: incluir na quantificação da compensação ambiental o valor correspondente aos
conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético existentes no local do
empreendimento licenciado.
Em síntese, define Antunes (2011, p. 110) que a norma acerca da compensação
ambiental possui natureza de obrigação de fazer, que consiste em a implantação e
manutenção de unidade de conservação”. Não se trata de pagar quantia certa, mas de
efetivamente fazer, empregando recursos, financeiros ou não, na implantação e manutenção
das unidades de conservação. Essa concepção de obrigação foi definitivamente admitida
pela legislação brasileira através da edição da Instrução Normativa - ICMBio nº 10, em 05
de dezembro de 2014, que trata da regulação dos procedimentos administrativos para a
“celebração de termos de compromisso para cumprimento da obrigação referente à
compensação ambiental” prevista no artigo 36 da Lei nº 9.985/2000, no âmbito das
unidades de conservação federais.
De se ressaltar ainda que embora o emprego de recursos possam ou não ser
financeiros, estes deverão ser quantificados de acordo com as diretrizes estipuladas pelo
Decreto nº 4.340 de 2002, com as alterações do Decreto nº 6.848 de 2009. No entanto tais
diretrizes não contemplam os conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio
genético, cuja consideração é essencial ao correto dimensionamento dos impactos
ambientais do empreendimento licenciado, o que será debatido no item 3 abaixo.

VALORAÇÃO DO GRAU DE IMPACTO AMBIENTAL
A concepção das externalidades ambientais negativas nos empreendimentos em
licenciamento é bem definida através do posicionamento defendido por Derani (2008, p.
142), ao defender que “durante o processo produtivo, além do produto a ser comercializado,
são produzidas ‘externalidades negativas’”. Essa ideia de externalidade possui significativa
importância quando se trata de compensação ambiental, uma vez que é o impacto negativo
absorvido por toda a sociedade, o que recai na expressão que traduz exatamente o contexto
abordado neste artigo: ‘privatização dos lucros e socialização das perdas’ (DERANI, 2008. p.
143).
Importante analisar que no licenciamento de empreendimentos potencialmente
causadores de degradação ambiental há um processo onde os custos decorrentes da
degradação ambiental, cultural e social são convertidos em custo econômico e político
(LEFF, 2000. p.96) . No entanto, em que pese o entendimento defendido por Leff de que as
diversidades ecológica e cultural não constituem somente princípios éticos, mas devem ser
vistos como “valores não mercantilizáveis”, é justamente o fato de constituírem potenciais
produtivos e integrarem o sistema de recursos naturais, culturais e tecnológicos que
autoriza sejam efetivamente considerados para fins de composição da quantificação do grau
de impacto na compensação ambiental.
Para a metodologia de quantificação ambiental determinada de acordo com o artigo
31-A do Decreto nº 4.340 de 2002, com as alterações do Decreto nº 6.848 de 2009, de modo
que o Valor da Compensação Ambiental (CA) derivada do licenciamento ambiental federal
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deve ser calculado pelo produto do Grau de Impacto (GI) com o Valor de Referência (VR),
ou seja: CA = VR x GI .
O valor de referência (VR) é composto pelo somatório dos investimentos
necessários para implantação do empreendimento, à exceção daqueles exigidos para o
procedimento de licenciamento ambiental e mitigação dos impactos, bem como com os
encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os
relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais. Mas o
que interessa no presente trabalho é GI, ou o Grau de Impacto nos ecossistemas, que
segundo a citada norma pode atingir valores de 0 a 0,5%, e é definido pela seguinte equação:
GI = ISB + CAP + IUC, onde ISB = Impacto sobre a Biodiversidade; CAP = Comprometimento
de Área Prioritária; e IUC = Influência em Unidades de Conservação.
Do entendimento introduzido pela Lei Federal nº 13.123/2015, que trata
especificamente acerca da biodiversidade e patrimônio genético, é impossível não
considerar que o conhecimento tradicional associado deve ser considerado no índice ISB
(impacto sobre a biodiversidade). Segundo o anexo do Decreto nº 6.848 de 2009, que dispõe
a metodologia para a apuração dos índices, o ISB deve “contabilizar os impactos do
empreendimento diretamente sobre a biodiversidade na sua área de influência direta e
indireta”, e ainda ressalva que “os impactos diretos sobre a biodiversidade que não se
propagarem para além da área de influência direta e indireta não serão contabilizados para
as áreas prioritárias”. Consequência lógica da análise normativa até então realizada neste
trabalho, não há como negar que os empreendimentos citados pelo Decreto nº 8.437/2015
estão enquadrados entre aqueles capazes de causar impactos ambientais significativos, e
que, podem afetar a biodiversidade e o patrimônio genético, constituindo-os como valores
que devem compor o ISB.
O ISB, cujo índice resultará valores entre seu valor variando entre 0 e 0,25%, deve
ser quantificado através da equação: ISB = IM x IB (IA+IT). O IM (Índice Magnitude), avalia
a existência e a relevância dos impactos ambientais concomitantemente significativos
negativos sobre os diversos aspectos ambientais associados ao empreendimento,
analisados de forma integrada. O IB (Índice Biodiversidade) avalia o estado da
biodiversidade previamente à implantação do empreendimento. Em relação ao IA (Índice
Abrangência) tem-se que avalia a extensão espacial de impactos negativos sobre os recursos
ambientais, enquanto que o IT (Índice Temporalidade) compreende a extensão espacial de
impactos negativos sobre eles.
Entende-se que o conhecimento tradicional deve ser incluído no índice de
magnitude, vez que essencial à própria continuidade do conhecimento científico. Neste
sentido, ressaltam Odum & Odum (2012, p. 345) que a economia do futuro necessita da
informação genética transportada em genes humanos, da informação genética contida na
biodiversidade ambiental, e a transmitida a partir da educação. Certo pois, que o EIA/RIMA
de empreendimentos submetidos à obrigação contida no artigo 36 da Lei nº 9.985/2000,
devem trazer, além das informações de cunho econômico, relacionada ao Valor de
Referência (VR), também as informações necessárias ao cálculo do Grau de Impacto (GI),
dentre eles considerados os índices de magnitude utilizados para o cálculo dos impactos
sobre a diversidade (ISB).
Apesar de estar previsto na legislação brasileira desde o ano 2000, é evidente que o
tema da compensação ambiental ainda se encontra em plena regulação, tanto que em
dezembro de 2014 foi editada a Instrução Normativa nº 10/2014 do ICMBio, definindo
regras do procedimento administrativo para a celebração de Termo de Compromisso para
cumprimento da obrigação estipulada no art. 36 da Lei nº 9.985/2000.
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O VALOR DO CONHECIMENTO TRADICIONAL COMO INSTRUMENTO DE JUSTIÇA
SOCIOAMBIENTAL
O debate acerca da inserção do conhecimento tradicional como um índice que deve
compor o valor da compensação ambiental deve ser realizado sobre a ótica da justiça
socioambiental. É fato que, dada a metodologia para a realização da compensação ambiental
vista nos itens acima, nem sempre uma comunidade afetada por empreendimentos
licenciados pela União terá direito a receber in loco algum tipo de compensação ambiental,
visto que esta obrigação está destinada às Unidades de Conservação. No entanto, ao
introduzir o valor do conhecimento e do patrimônio cultural detido pelos povos
tradicionais, associados ao patrimônio genético com efetivo – e alto – valor econômico,
estar-se-á minimizando as situações de injustiças socioambientais que permeiam o debate
acerca da biodiversidade e da bioeconomia em nosso país.
Na visão de Acselrad et. al. (2009, p. 12) é sobre os mais pobres e os grupos étnicos
desprovidos de voz ativa na economia que “recai, desproporcionalmente, a maior parte dos
riscos ambientais socialmente induzidos, seja no processo de extração dos recursos
naturais, seja na disposição de resíduos no ambiente.” Necessário, então, romper o
paradigma que submete as comunidades tradicionais à injustiça ambiental, decorrente do
fato de historicamente exercem menor participação econômica e em contrapartida
sofrerem com a imposição desproporcional dos riscos ambientais (ACSELRAD, p. 09).
Ao considerar o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético como
uma grande riqueza, em uma análise bioeconômica será possível geral não somente renda,
mas dar às comunidades tradicionais sua efetiva importância social. Trata-se de reconhecêlas enquanto valor e efetivo patrimônio cultural, passíveis de valoração a partir de seu
índice de magnitude que contempla sua existência e a relevância dos impactos ambientais
que pode sofrer com a instalação de empreendimentos em suas áreas.
A questão do solo ou da região ocupada por determinada comunidade tradicional é
frequentemente fonte dos saberes e conhecimentos tradicionais transmitidos entre as
gerações. Daí porque muitas vezes o patrimônio genético somente terá seu valor
identificado quando em conjunto com o patrimônio cultural do ambiente em que está
inserido. Essa relação entre valor e patrimônio é bem ilustrada por Pinheiro e Nascimento
(2006. p. 159) ao relatar há bens que perdem o valor simplesmente porque saiu do lugar,
exemplificando com uma parábola onde um rico fazendeiro pede ao arquiteto que retire
uma igreja de Portugal e a instale em sua fazenda. Logo o fazendeiro constatará que a igreja
não é mais a mesma, e que algo está faltando. Questionado, o arquiteto responde que “falta
o solo português”.
Considerada a importância dos conhecimentos tradicionais em conjunto com o solo
em que se encontram inseridos, é consequência lógica que qualquer impacto sobre o
ambiente é também um impacto direto sobre o patrimônio cultural e genético, e sobre o
conhecimento detido pelas comunidades. Constatado o impacto, resta demonstrado que não
há qualquer razão para que o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético
não integre o Índice de Magnitude no cálculo do Impacto sobre a Biodiversidade (ISB) que
será utilizado para base de cálculo para o valor de compensação ambiental determinado do
artigo 36 da Lei nº 9.985/2000.
Em decorrência, fazer com que o valor do conhecimento tradicional associado ao
patrimônio genético integre o cálculo da compensação ambiental reveste-se de caráter de
justiça socioambiental, ao reconhecer e valorar adequadamente todos os recursos que
contribuem para a formação da biodiversidade brasileira, sejam decorrentes de
informações genéticas ou transmitidas entre as gerações a partir do conhecimento humano.

– 480 –

CONCLUSÃO
A análise ora proposta partiu da recente edição da Lei nº 13.123/2015, e de sua
previsão acerca d0 conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. Embora
referida lei seja bastante minimalista no ponto de vista bioeconômico, eis que prevê índices
bastante tímidos de repartição dos benefícios (0,1% a 1% da receita liquida obtida com a
tecnologia decorrente), não há como desconsiderar que tais conhecimentos devem também
integrar o Índice de Magnitude utilizado para o cálculo do Impacto sobre a biodiversidade,
no que concerne à compensação ambiental prevista na lei 9.985/2000.
A composição do conhecimento tradicional se traduz em justiça socioambiental não
somente aos povos tradicionais que contribuíram por diversas gerações para a conservação
de seu patrimônio cultural, mas também à toda sociedade (e biodiversidade em todas as
suas formas) que receberá compensação ambiental decorrente do licenciamento ambiental
de empreendimento em áreas onde foram sedimentados os conhecimentos tradicionais e o
próprio patrimônio genético.
Da análise legal efetivada, restam demonstrado fundamentos legais suficientes à
inserção dos conhecimentos tradicionais no cálculo da compensação ambiental, de onde sua
efetivação decorre unicamente da efetividade da justiça socioambiental na sociedade
brasileira.
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Davi Mendes Caixeta*
RESUMO: O discurso comum sobre os direitos humanos, como garantias universais e
inalienáveis, encontrou um sério paradoxo diante das crises da sociedade contemporânea,
especialmente aquelas decorrentes das guerras mundiais do século XX. Esse paradoxo se
tornou mais evidente quando esses direitos fundamentais, que deveriam ser assegurados a
toda e qualquer pessoa, não importa sua condição, não foram garantidos àquelas pessoas
que não eram cidadãos de nenhum Estado, os apátridas. Dessa forma, este estudo busca
compreender a crítica de Hannah Arendt aos direitos humanos. Para tanto, é necessário
considerar como o surgimento dos apátridas está relacionado com o momento das guerras
mundiais e como esse fenômeno continua assolando a sociedade na atualidade. Em seguida,
busca-se mostrar como a figura dessas pessoas excluídas da comunidade política, expulsas
da humanidade, questiona a concepção clássica de direitos humanos. Essa crítica leva a uma
compreensão de cidadania como o direito a ter direitos, condição essencial para que uma
pessoa assuma seu papel no mundo. Assim, a existência dos apátridas abre a discussão
sobre a essência e a fundamentação dos direitos humanos, indagando sobre a possibilidade
de relacionar uma concepção universal dos direitos humanos com o sistema ético-jurídico
da sociedade atual.
PALAVRAS-CHAVE: apátrida, cidadania, direitos humanos.
ABSTRACT: The ordinary speech about the human rights as universal and inalienable rights
had found a serious paradox because of the contemporaneous society crises, especially
those ones due to 20th century world wars. This paradox become more evident when the
human rights, which should be ensured to everyone in any condition, were not guaranteed
to people who were not citizen of any State, the stateless. Wherefore, this study intends to
understand Hannah Arendt’s criticism to the human rights. It is necessary to consider how
the stateless appearance is related to the world wars, and how this phenomenon continues
to disturb nowadays society. Besides this analysis show how those ones without any
political community, people expelled from mankind, question the human rights conception.
This review points to an understanding of citizenship as the right to have right, an essential
condition for a person to accept his or her own role in the world. Thus, the stateless
existence opens the discussion about the essence and the ground of the human rights, asking
about the possibility to arrange the universal conception of human rights with the ethical
system of the current society.
KEYWORDS: stateless, citizenship, human rights.

INTRODUÇÃO
O que são os direitos humanos? Para que servem? Em que se fundamentam tais
direitos? A princípio, essas perguntas podem ser respondidas sem grandes dificuldades,
porque uma resposta apressada diria que os direitos humanos são aquele conjunto de
direitos fundamentais, inalienáveis e irrenunciáveis de qualquer pessoa, como a vida, a
liberdade e a dignidade. Eles são tão importantes que deveriam ser assegurados a toda e
qualquer pessoa, não importa a condição, o local ou o tempo em que se vivesse. Além disso,
esse conjunto de direitos estaria fundamentado na própria condição natural do ser humano
Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo – USP. Bacharel em Filosofia pela Faculdade
Jesuíta de Filosofia e Teologia – FAJE.
*

– 483 –

como um ser racional, uma pessoa de direitos e deveres. Por isso eles deveriam ser
totalmente independentes da discricionariedade de qualquer autoridade civil.
Contudo, diante da conturbada realidade da sociedade moderna, ao se fazer uma
reflexão mais aprofundada a respeito dos direitos humanos, observa-se que essas perguntas
não são tão fáceis de responder. Pelo contrário, são questões que exigem uma maior
compreensão da sociedade, dos processos de formação e afirmação dos direitos e garantias
individuais e coletivas, das relações entre o poder soberano e o povo, dos tratados entre os
diversos Estados soberanos entre si. A complicação desse problema ocorre quando a
compreensão clássica de direitos humanos se depara com uma situação em que existem
pessoas que são fortemente excluídas de qualquer possibilidade de reivindicar tais direitos,
como é o caso dos apátridas, grupos de pessoas excluídos da vida política.
Essa questão precisa ser enfrentada e discutida através de uma contínua reflexão,
que envolve tanto os problemas da realidade quanto os conceitos da filosofia política. Para
isso, é necessário se despir de qualquer forma de utopia ou idealismo vazio e buscar um
olhar mais atento sobre a sociedade moderna ocidental. Uma abordagem destemida da
temática dos direitos humanos foi feita por Hannah Arendt. Filósofa, cientista política, judia,
apátrida, refugiada, uma mulher de coragem que enfrentou o desafio de pensar a
problemática das crises da humanidade ocidental no decorrer do século XX. Ela não teve
medo de reconhecer o problema da crise dos direitos humanos e do fracasso do ideal de
Estado-nação.
Diante disso, este estudo, vem contextualizar o momento sociopolítico em que se
deu o surgimento da categoria de apátrida. Em seguida, observa-se como o apátrida não foi
um fenômeno que se restringiu ao contexto das guerras mundiais do século XX, mas é uma
situação que continua latente na atualidade. Passa-se, então, para uma análise de como a
existência de pessoas excluídas da comunidade política revela o paradoxo do discurso sobre
os direitos humanos. Por fim, cabe uma consideração sobre a compreensão da relação entre
os direitos humanos e a concepção arendtiana de cidadania, o direito a ter direitos, condição
essencial para que uma pessoa assuma seu papel na vida pública.

1. COMO SURGIU O APÁTRIDA?
Somente uma grande explosão seria capaz de causar um estrago tão grande à
sociedade contemporânea ocidental que levaria à desintegração do ideal de Estado-nação e
à decadência do discurso sobre os direitos humanos. Normalmente, depois de uma explosão
vem um período de calmaria em que se pode refletir sobre os diversos prejuízos. Contudo,
na primeira metade do século XX não ocorreu somente uma, mas duas grandes explosões a
nível mundial. A primeira foi o caso da Primeira Guerra Mundial, que não teve seu desfecho
num período de calmaria, mas que ocasionou diversas outras turbulências, como guerras
civis no contexto dos novos Estados. A segunda explosão se deu com a experiência do
totalitarismo e da Segunda Guerra Mundial.
Dentre as diversas consequências advindas das Guerras Mundiais, costumam-se
destacar a inflação, o desemprego, as guerras civis. Além disso, é necessário pontuar que
essas Guerras também levaram ao surgimento de uma nova classe de pessoas, os apátridas,
grupos humanos que perderam todos os seus direitos, inclusive os direitos humanos, sendo
excluídos de qualquer participação política em qualquer Estado. Todas essas consequências
são consideradas por Arendt como o “dia seguinte” à guerra:
A Primeira Guerra Mundial foi uma explosão que dilacerou
irremediavelmente a comunidade dos países europeus, como nenhuma
outra guerra havia feito antes. A inflação destruiu toda a classe de
pequenos proprietários a ponto de não lhes deixar esperança de
recuperação, o que nenhuma crise financeira havia feito antes de modo
tão radical. O desemprego, quando veio, atingiu proporções fabulosas,
sem se limitar às classes trabalhadoras mas alcançando nações inteiras,
com poucas exceções. As guerras civis que sobrevieram e se alastraram
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durante os vinte anos de paz agitada não foram apenas mais cruéis e mais
sangrentas do que as anteriores: foram seguidas pela migração de
compactos grupos humanos que, ao contrário dos seus predecessores
mais felizes, não eram bem-vindos e não podiam ser assimilados em
parte alguma. Uma vez fora de seu país de origem, permaneciam sem lar;
quando deixavam o seu Estado, tornavam-se apátridas; quando perdiam
seus direitos humanos, perdiam todos os direitos: eram o refugo da terra.
(ARENDT, 1989, p. 300)
Isso mostra que há uma relação entre a ocorrência das Guerras Mundiais do século
XX e o surgimento dos apátridas. A desintegração de alguns países levou à formação de
diversos Estados, mas a hegemonia de alguns grupos sociais implicou na exclusão de outros.
Assim, após a Primeira Guerra, houve a desintegração de alguns países, como os Impérios
Alemão, Russo e Austro-Húngaro, e a solução mais imediata para isso foi a criação de novos
Estados, a partir do modelo de Estado-nações. Cada nação deveria conquistar sua soberania,
que corresponderia a sua emancipação política, como forma de assegurar sua liberdade e
garantir o cumprimento dos direitos fundamentais para todos os seus integrantes. Cada
nação deveria delimitar o seu território, o espaço jurídico em que seus membros estivessem
protegidos por alguma entidade soberana, isto é, por algum poder estatal. Cada grupo
deveria resgatar a identidade de seu próprio povo, através de suas expressões culturais, seu
idioma, sua maneira de compreender o mundo. Esse é o ideal de Estado-nação, “a afirmação
do princípio das nacionalidades, segundo o qual cada Nação deveria constituir um Estado”
(DALLARI, 1998, p. 70), uma vez que vigorava o entendimento de que somente a completa
emancipação jurídico-política seria a verdadeira soberania popular, conforme os ideais
herdados desde a Revolução Francesa, que conjugou os direitos do homem com a soberania
nacional.
Entretanto, o projeto de Estado-nação não estava alicerçado em estruturas sólidas.
Muitos estadistas esqueceram ou ignoraram propositalmente os diversos grupos nacionais
que não conseguiram se emancipar politicamente. A formação dos Estados sucessores dos
antigos Impérios teve como consequência o estabelecimento de um cinturão de populações
mistas, em que todos estavam contra todos (ARENDT, 1989, p. 301). As tensões entre as
diversas nações e os Estados foram marcadas por querelas nacionalistas, revoltas e guerras
civis. Houve tanto a exclusão e a opressão por parte dos Estados contra os grupos
minoritários, como também a sabotagem e deslealdade por parte dos oprimidos.
O problema da grande quantidade de minorias tentou ser superado com a
introdução dos tratados de minorias. Contudo, nenhuma solução foi suficiente para superar
o ódio e a opressão, pois a Europa daquele período não apresentava nenhuma condição para
o surgimento do Estado-nação. Os Estados, cujo território era habitado por diversos grupos
étnicos, muitas vezes não tinham a intenção de assegurar uma igualdade de direitos entre o
grupo majoritário e as minorias. Aos novos Estados não interessava que os diversos grupos
étnicos viessem a fazer parte de seu contrato social, mas preferiram que apenas um grupo,
uma suposta maioria, fosse parte do corpo político, como forma de fortalecer e dar unidade
ao poder soberano. Nesse panorama, a validade dos tratados de minorias e dos direitos
desses grupos de excluídos era completamente questionável.
As consequências mais desastrosas das explosões, que foram as guerras mundiais,
tiveram como principal alvo pessoas que já se encontravam na mais complicada alienação.
Arendt elenca dois grupos de vítimas que estiveram na pior situação: as nações de minorias
e os apátridas (ibid. p. 301). Esses dois grupos de pessoas eram os dois “primos”
indesejáveis da Europa ao final das guerras mundiais, eles eram o “refugo da terra”. Essas
duas categorias de excluídos não sofreram somente com o preconceito, com a miséria e com
a alienação social, mas eles não dispuseram de nenhum governo que os representasse e os
protegesse. A situação mais caótica foi aquela dos apátridas, que passaram pela calamidade
de perder seus direitos, foram destituídos de sua condição política, que equivaleu à
“expulsão da humanidade” (ibid. p. 330).
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Segundo Arendt, o apátrida é um fenômeno recente na história humana (ibid. p.
310). Essa categoria de pessoa foi definida como: “existência de um novo grupo humano, em
contínuo crescimento, constituído de pessoas sem Estado” (ibidem.). O problema dos
apátridas começou com os chamados de Heimatlosen, após a dissolução do Império AustroHúngaro. Com a Segunda Guerra Mundial, houve a revogação em massa da naturalização,
medida também chamada de desnacionalização, provocando um crescimento considerável
no número de pessoas em situação de apátrida. Para complicar, houve ainda a abolição do
direito de asilo, que agravou em muito a condição dessas pessoas que não se encontravam
tuteladas por nenhum poder soberano, desprovendo-as de qualquer lugar no mundo onde
se refugiar.
Dessa forma, os apátridas eram os “povos sem Estado”, displaced persons, os
“indeportáveis”, os supérfluos. Muitas vezes sua existência era totalmente ignorada pelos
estadistas. Dentre os apátridas, Arendt destaca a condição dos refugiados, tendo em vista os
graves conflitos que havia em muitos países, no contexto das guerras mundiais, fazendo que
massas de pessoas fossem obrigadas a se deslocar de um local para outro. Os refugiados
eram aqueles “expulsos de seus países pela revolução social, eram desnacionalizados pelos
governos vitoriosos” (ibid. p. 311). Essas pessoas se tornaram uma “anomalia legal”, já que
se tratava de um grupo de pessoas que não estavam sob a jurisdição de nenhum Estado
soberano, mas eram pessoas abandonadas por todos os Estados.
As duas possibilidades para resolver o problema do apátrida seriam a repatriação
ou a naturalização. Porém, essas soluções se mostraram insuficientes, inoperantes ou
ineficazes. Por um lado, os países de refúgio se recusaram a reconhecer a situação dos
apátridas, fazendo com que as condições de vida desses excluídos fossem ainda mais
intoleráveis. Por outro lado, muitas das pessoas sem Estado teimavam em reter a sua
nacionalidade, evitavam a sua diluição entre outras nações e tampouco se agrupavam aos
outros (ibid. p. 315-316). Tudo isso contribuiu para o fracasso do sistema de naturalização
e para o abandono do direito de asilo. O pânico das massas de apátridas levou muitos
Estados, mesmo aqueles com grande tradição humanista, a rever seu sistema de
naturalização e a adotar medidas de desnaturalização, chegando a anular ou a revogar
certificados de cidadania conferidos a algumas pessoas (ibid. p. 318).

2. O PROBLEMA DOS APÁTRIDAS NA ATUALIDADE
As diversas crises da contemporaneidade levaram ao surgimento da figura do
apátrida, uma forma única de excluir alguém ou todo um grupo humano da participação na
vida política. Segundo Lafer, o fenômeno do apátrida deve ser entendido de acordo com a
tríade Povo-Estado-Território (2001, p. 21-22). Isso significa que os apátridas são pessoas
destituídas da pertença a qualquer grupo, não possuem povo. Elas não fazem parte de
nenhum pacto social, são sem Estado. Também são expulsas de qualquer parte do planeta,
são indesejáveis em qualquer território, são supérfluas em qualquer espaço.
A situação dessas pessoas somente recebeu um primeiro tratamento legal após a
Segunda Guerra Mundial. Os apátridas e os refugiados foram considerados como uma das
frentes de atuação da Organização das Nações Unidas – ONU. Tendo em vista a preocupação
humanitária e social com a situação dessas pessoas, em 1951, a ONU firmou a Convenção
Relativa ao Estatuto dos Refugiados, com o intuito de oferecer um respaldo jurídico
internacional àqueles que se encontravam fora de seus países de origem por motivo de
perseguição.
Art. 1º - Definição do termo “refugiado”
[...]
2) Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de
janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião,
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país
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de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não
quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e
se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em
consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido
temor, não quer voltar a ele. (ONU, 1951)
Apesar do grande esforço da ONU em oferecer as garantias e liberdades
fundamentais às vítimas das guerras, o tratado não previu que o problema dos refugiados e
dos apátridas viesse a se complicar na segunda metade do século XX. O primeiro tratado
limitava a situação de refugiado apenas aos que estavam nesta condição antes de 1951.
Assim, havia uma lacuna com relação àqueles que, após esse período, se encontravam numa
situação de refúgio ou qualquer outra situação de falta de proteção legal por parte de algum
Estado.
Outra medida foi tomada em 1954, através da Convenção sobre o Estatuto dos
Apátridas, ampliando os termos da convenção anterior. No primeiro artigo desse acordo, é
feita a seguinte definição de apátrida: “Para efeitos da presente Convenção, o termo apátrida
designará toda a pessoa que não seja considerada por qualquer Estado, segundo a sua
legislação, como seu nacional” (ONU, 1954). Nos artigos seguintes, esse segundo tratado
arrola as liberdades e garantias fundamentais, que deveriam ser asseguradas pelos países
signatários a todas as pessoas que estivessem na condição de apátrida.
Apesar de todo o esforço dos órgãos internacionais e dos países de tradição
humanista em defender e promover os direitos humanos a todas as pessoas, independente
de nacionalidade ou cidadania, ainda continuou a crescer o número de pessoas em condição
de apátrida. Em 1961, a ONU tomou outra iniciativa e firmou a terceira convenção sobre
essa temática, buscando dar uma solução definitiva ao problema dos apátridas. Esse
terceiro tratado foi a Convenção para a Redução dos Apátridas, cujo artigo primeiro
determina que “todo Estado Contratante concederá sua nacionalidade a uma pessoa nascida
em seu território e que de outro modo seria apátrida” (ONU, 1961). Além disso, o artigo
nono do mesmo tratado estabelece claramente que “os Estados Contratantes não poderão
privar qualquer pessoa ou grupo de pessoas de sua nacionalidade por motivos raciais,
étnicos, religiosos ou políticos” (ibidem.).
No entanto, por se encaixarem na categoria jurídica de tratado internacional, essas
convenções têm suas validades dependentes do reconhecimento por parte dos Estados
signatários. Um Estado, mesmo que seja membro efetivo da ONU, pode se recusar a aceitar
tal documento, integral ou parcialmente, uma vez que a imposição de qualquer tratado
internacional a um Estado viola seu direito à soberania. Além disso, é possível a qualquer
Estado, por diversas circunstâncias, revogar esses direitos antes acordados, desvinculandose de tal convenção. Isso mostra a fragilidade do sistema jurídico internacional em tutelar
os direitos humanos, uma vez que as liberdades e garantidas fundamentais asseguradas aos
apátridas permanecem subordinadas ao reconhecimento de um poder soberano. A
ineficiência desses tratados internacionais é claramente observada na própria realidade,
visto que já faz mais de seis décadas e o problema da integração de pessoas apátridas no
corpo político continua latente.
No mundo de hoje acontecem diversos conflitos sociais, em que se cometem sérias
violações contra os direitos humanos. No ano passado, a Agência da ONU para Refugiados,
United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR, estimou que, em 2013, havia
uma população mundial de 10 milhões de apátridas, embora os governos reconhecessem
um contingente de apenas 3,5 milhões (UNHCR, 2014). Curiosamente, Arendt estimou que,
durante o período da Segunda Guerra Mundial, também havia uma quantidade de 10
milhões de apátridas de fato, embora fossem oficialmente reconhecidos apenas um milhão
de pessoas nessa situação (ARENDT, 1989, p. 313). Isso revela que o fenômeno do apátrida,
que surgiu no contexto das guerras mundiais, não foi resolvido no pós-guerra, mas esse
problema continua assolando a sociedade ainda na atualidade, sobretudo no caso dos países
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em que se observa a existência de graves conflitos armados e de violação dos direitos
fundamentais a vários grupos.
Para piorar o problema, em muitas regiões, há uma grande dificuldade de alguns
poderes públicos em lidar com a situação do imigrante e do refugiado. Somente no ano de
2013, a UNHCR reconheceu que havia uma população de 51,2 milhões de pessoas forçadas
a se deslocar de suas comunidades de origem (UNHCR, 2014). Os motivos que levam a esse
tipo de migração são, essencialmente, a perseguição política, os conflitos, a violência e a
violação contra os direitos humanos. Um agravante disso está no fato de que os principais
países de destino são países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, os quais não
têm infraestrutura suficiente para receber e atender tamanha quantidade de pessoas.
Segundo a UNHCR, os principais países de destino, no ano de 2013, foram Paquistão, Irã,
Líbano, Jordânia e Turquia (ibidem.). Por falta de recursos, muitos Estados se recusam a
oferecer e assegurar aos imigrantes e refugiados os direitos mais básicos, como saúde,
educação e segurança. Como se isso já não fosse uma situação de grande complicação,
algumas autoridades ainda promovem a expulsão de certos grupos de seus territórios,
excluindo-os efetivamente de toda e qualquer participação da vida política, eliminando-os
da tutela de um contrato social.
O fenômeno dos apátridas questiona a sociedade política de hoje, porque os
apátridas e os refugiados não desapareceram depois das guerras mundiais nem são mais
um fenômeno exclusivo da Europa. Essas são situações que continuam assolando toda a
comunidade internacional. Em vários países, inclusive naqueles que são membros da ONU,
é possível observar que há uma relativização jurídica das garantias fundamentais. A
existência dos apátridas, ainda hoje, vem despir o olhar utópico e idealizado sobre os
direitos humanos para questionar se eles não são um discurso de idealismo fútil ou de tonta
e leviana hipocrisia.

3. O DISCURSO PARADOXAL SOBRE OS DIREITOS HUMANOS
Os direitos humanos foram afirmados, de maneira emblemática, no contexto da
Revolução Francesa, como direitos universais. Nesse momento, o ser humano procurou
assumir sua maturidade, como a fonte de sua própria lei. A Declaração Universal dos
Direitos do Homem e do Cidadão veio reconhecer uma série de liberdades e garantias
fundamentais aplicáveis a qualquer pessoa, independente de sua condição e de sua
nacionalidade. Esses direitos foram uma proteção ao indivíduo, não importa o contexto, o
lugar ou o tempo. Concebidos como direitos inatos, verdades evidentes, eles deveriam ser a
medida da comunidade política e dela independentes. Por isso, eles deveriam alcançar as
pessoas em todas as circunstâncias em que se encontrassem (WINCKLER, 2001, p. 115). Os
direitos fundamentais, tão importantes para a humanidade, foram considerados universais,
inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis.
Entretanto, com as crises sociopolíticas do início do século XX, especialmente com a
experiência política do totalitarismo, o discurso sobre os direitos humanos foi posto num
terrível paradoxo. Uma vez que tais direitos foram positivados, isto é, garantidos
formalmente pelo ordenamento jurídico de determinado Estado, eles somente foram
assegurados e aplicados àquele povo subordinado à jurisdição de tal Estado, os cidadãos.
No entanto, quando surgiram grupos desprovidos de qualquer poder soberano que os
protegesse, esses direitos não mais lhes poderiam ser garantidos. A relativização dos
direitos humanos, uma vez que têm sua validade diferenciada para cidadãos e não cidadãos,
aponta para o paradoxo do discurso clássico sobre tais direitos:
Os Direitos do Homem, afinal, haviam sido definidos como “inalienáveis”
porque se supunha serem independentes de todos os governos; mas
sucedia que, no momento em que seres humanos deixavam de ter um
governo próprio, não restava nenhuma autoridade para protegê-los e
nenhuma instituição disposta a garanti-los. (ARENDT, 1989, p. 325)
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A calamidade dos que não têm direitos está justamente no fato de que foram
privados de sua pertença a qualquer comunidade. Essa perda dos direitos começa com a
perda dos lares, não somente como a necessidade de imigrar para outro lugar, mas como a
total impossibilidade de encontrar um novo lar (ibid. p. 327). Depois, ocorre a perda da
proteção do governo, não como a expulsão de um país determinado, mas como a rejeição de
uma pessoa ou um grupo por todos os Estados (ibidem.). Instaura-se a perplexidade no
âmago do conceito de direitos humanos, resultando na perda do direito à vida (ibid. p. 329).
Assim, não se trata somente da perda de um ou outro direito específico, mas do fato de que
não existem mais leis para essas pessoas consideradas sem Estado. O apátrida perde sua
condição de nacional e isso é a mesma coisa que a perda de todos os seus direitos. Mesmo
os direitos fundamentais, definidos há tanto tempo como universais e inalienáveis, não são
suficientemente assegurados àquelas pessoas que carecem de cidadania e nacionalidade
ligadas a um governo (WINCKLER, 2001, p. 117-118).
A problemática dos direitos humanos se apresenta quando eles se tornam
inexequíveis para aqueles que não são cidadãos de qualquer Estado. A violação da tutela dos
direitos humanos atinge seu ponto culminante com as rupturas trazidas pela experiência
totalitária (LAFER, 2001, p. 20). Foi justamente com o nazismo que a sociedade cometeu a
mais completa violação dos direitos fundamentais. Essa privação fundamental é vista por
Arendt como a exclusão de um lugar no mundo em que se possa expressar uma opinião
significativa e manifestar uma ação eficaz. As pessoas que são tolhidas na possibilidade de
opinar e de agir no espaço público são desprovidas de uma efetiva participação na
comunidade política (ARENDT, 1989, p. 330).
No momento em que a humanidade havia pensado ter atingido o clímax do
desenvolvimento civilizacional, pôde acontecer que alguém viesse a perder totalmente os
direitos emanados diretamente da natureza do próprio homem. Numa realidade em que não
há mais um lugar “incivilizado” na terra, isto é, num “Mundo Único”, é possível ocorrer a
perda do lar e da condição política de um homem, equivalendo à sua “expulsão da
humanidade” (ibidem.). O ser humano que não é desejável nem pertence a nenhum Estado
é expulso da sociedade. A novidade da situação dessa pessoa desprovida de direitos
políticos está no fato de não pertencer a qualquer tecido social, nem conseguir encontrar
um lugar na “família de nações” (WINCKLER, 2001, p. 118).
Isso leva à rememoração das diversas críticas à Declaração dos Direitos do Homem
e do Cidadão feitas durante a Revolução Francesa. Desde esse primeiro momento, os
direitos humanos foram apontados como uma completa abstração. A sociedade ocidental,
ao se deparar com suas mais graves crises, viu que os direitos humanos, antes inalienáveis
e irrenunciáveis, deixaram de ter validade para alguns grupos de pessoas, como o caso dos
apátridas. Essa categoria de pessoas foi e ainda é um sinal do paradoxo do ideal de direitos
humanos, postulados desde o século XVIII. O acesso a esses direitos fica condicionado ao
reconhecimento pelo poder soberano de quem é cidadão e quem não é cidadão.

4. A CIDADANIA COMO O DIREITO A TER DIREITOS
No sistema político baseado no contrato social, todas as pessoas que fazem parte do
pacto devem observar certas obrigações e, por contrapartida, têm o direito receber a tutela
do poder soberano. O problema desse sistema surge quando ele não consegue integrar
todos os interessados sob a mesma tutela jurídica. Em geral, as pessoas que vivem sob um
poder soberano, num certo território, são membros do corpo político de um determinado
Estado, tornando-se cidadãos. As pessoas que estão num território, mas não fazem parte de
determinado corpo político, são estrangeiras, devendo ser protegidas por outro poder
soberano. Contudo, surge um grave problema quando há a existência de pessoas que não
fazem parte nem de nenhum povo e de nenhum Estado, não são integrantes de qualquer
corpo político. Este último caso é a situação dos apátridas, pessoas sem Estado.
Devido à falta de proteção institucional, as consequências da situação política dos
apátridas adquirem grande complexidade. A primeira delas é que uma pessoa nessas
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condições é totalmente excluída da vida pública, impedidas da participação nas instituições
políticas. Isso se dá pelo simples fato de que um apátrida não atende os requisitos de
nacionalidade e cidadania para tomar parte no espaço público. O apátrida não é cidadão de
nenhum Estado, sua existência é totalmente resignada à vida privada.
A própria realidade mostrou a exclusão de grupos humanos do espaço público e sua
resignação à vida priva abriu possibilidade para a total aniquilação dessas pessoas. Na
história humana ocorreram atrocidades, como o caso dos genocídios, dos campos de
concentração dos regimes totalitários. Esses campos representaram uma espécie de
laboratório do totalitarismo em que se verificou a crença de que tudo é possível e permitido,
na sociedade moderna, pelos detentores do poder (SOUKI, 2001, p. 109). O totalitarismo
contestou veementemente o valor da pessoa humana como fonte de direitos políticos,
sociais e econômicos. Os seres humanos supérfluos e indesejáveis para a sociedade nazista
tiveram sua cidadania privada, condição para o genocídio. Ainda hoje, a realidade continua
mostrando que a aplicação dos direitos humanos se dá apenas a certos grupos de pessoas,
os reconhecidamente cidadãos, e isso permanece como um problema para toda a
humanidade, especialmente quando surgem pessoas a quem tais direitos não são
assegurados, como o exemplo de refugiados em países onde há conflitos civis.
Assim, a exclusão da vida pública leva a outras terríveis consequências para a
sobrevivência de um apátrida. Como ele não cumpre as condições necessárias para fazer
parte de determinado corpo político, o Estado deixa de ter obrigações para com ele. Isso
significa que aos apátridas não são mais assegurados direitos importantes, como a
propriedade, a moradia, a saúde. A total exclusão e o máximo descaso com a situação dessas
pessoas levam a não mais lhes garantir o direito à liberdade e à vida. Por isso, aqueles que
não fazem parte de nenhum pacto social, os sem cidadania, podem ser facilmente oprimidos
e eliminados.
A observação da situação dos apátridas e das crueldades cometidas pela sociedade
ocidental contra essas pessoas levou Arendt a um novo conceito de cidadania. Para ela, a
cidadania não era somente um direito ao lado dos demais direitos humanos, como a vida e
a igualdade. Mas a cidadania deveria ser entendida como “um direito de ter direitos”
(Arendt, 1989, p. 330), “um direito de pertencer a algum tipo de comunidade organizada”
(ibidem.). Dessa forma, o conceito arendtiano de cidadania deve ser entendido como um
requisito para a construção do espaço público pelos indivíduos.
De fato, na medida em que os refugiados e apátridas se viram destituídos,
com a perda da cidadania, dos benefícios do princípio da legalidade, não
puderam valer-se dos direitos humanos, e não encontrando lugar –
qualquer lugar – num mundo como o do século XX, inteiramente
organizado e ocupado politicamente, tornaram-se efetivamente
supérfluos, porque indesejáveis erga omnes, e acabaram encontrando o
seu destino dos campos de concentração. Daí a conclusão de Hannah
Arendt, calcada na realidade das displaced persons e na experiência do
totalitarismo, de que a cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade
em dignidade e direitos dos seres humanos não é um dado. É um
construído da convivência coletiva, que requer o acesso ao espaço
público. É este acesso ao espaço público que permite a construção de um
mundo através do processo de asserção dos direitos humanos. (LAFER,
2001, p. 21-22)
A cidadania em Arendt é pensada quando se comparam duas classes de pessoas:
aquelas que são membros de algum Estado e aquelas que são sem Estado. O termo cidadania
serve “para caracterizar quem é membro do Estado e a ele deve lealdade em virtude de sua
nacionalidade, em contraposição a outros indivíduos que não têm essa relação jurídica”
(LAFER, 2001, p. 135). A cidadania se coloca como princípio para a participação de uma
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pessoa na comunidade política, ou seja, é um direito essencial para que ela possa exigir que
lhe sejam assegurados os direitos fundamentais.
O que ela [Arendt] afirma é que os direitos humanos pressupõem a
cidadania não apenas como um fato ou um meio, mas sim como um
princípio, pois a privação da cidadania afeta substantivamente a condição
humana, uma vez que o ser humano privado de suas qualidades
acidentais – o seu estatuto político – vê-se privado de sua substância, vale
dizer: tornado pura substância, perde a sua qualidade substancial, que é
de ser tratado pelos outros como um semelhante. (ibid. p. 151)
Em suma, a cidadania não é somente mais um direito fundamental, mas é o primeiro
dos direitos humanos, o direito a ter direitos. A cidadania significa o pertencimento de uma
pessoa a um corpo político, que venha garantir a todos os direitos fundamentais, a começar
pela participação na comunidade política. No mundo em que há pessoas que não possuem
nenhuma cidadania, surge o problema de se sustentar o discurso dos direitos humanos
como universais e inalienáveis. Quando uma pessoa deixa de ser cidadã, tornando-se um
apátrida e, consequentemente, ela deixa de ter os meios para exigir a observância de seus
direitos, inclusive dos direitos mais fundamentais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os apátridas são tidos como uma espécie de “maldição”, visto que a existência dessa
categoria de pessoas revela um grande paradoxo do ideal dos direitos humanos. Essas
pessoas questionam a concepção clássica desses direitos como preceitos universais e
inalienáveis. Elas se colocam como um sinal da ineficiência desses direitos. Isso acontece
não porque os excluídos venham a se manifestar contra tais ideais da sociedade e da política
modernas, mas somente pela sua simples existência eles já se tornam ícones da crise, da
incoerência do discurso sobre os direitos humanos.
Diante do complexo problema do apátrida, a compreensão clássica sobre os direitos
humanos é posta em cheque. A existência dessa categoria de pessoas abre a discussão sobre
a essência e a fundamentação dos direitos humanos. Ela questiona a possibilidade de
relacionar uma concepção universal dos direitos humanos com o sistema ético-jurídico da
sociedade atual. Tudo isso impele a uma realista reflexão sobre os direitos humanos no
contexto da modernidade e de suas crises. É preciso se desapegar de qualquer forma de
idealismo fútil ou de tonta e leviana hipocrisia quanto ao discurso sobre os direitos
humanos, para encarar as possíveis mudanças na concepção desses direitos para a
contemporaneidade. Deve-se ter coragem, assim como Hannah Arendt, para criticar e
analisar o discurso sobre a universalidade, a inalienabilidade e a irrenunciabilidade desses
direitos, buscando compreender se, de fato, eles foram relativizados e completamente
subordinados à discricionariedade do poder estatal.
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RESUMO: Michel Foucault é talvez o filósofo do século XX que mais contribuiu para o
refinamento da noção de poder e para a compreensão da maneira como o poder funciona
nas sociedades ocidentais modernas. Em primeiro lugar, pretendo investigar as análises do
poder realizadas por Foucault ao longo dos anos 1970, nas quais um claro adversário
aparece: o discurso jurídico de concepção do poder, que tende a ocultar as relações em jogo
e a mascarar as técnicas de dominação, comprometendo as resistências e lutas possíveis.
Assim, gostaria de analisar duas sugestões de Foucault que podem guiar novas alternativas:
(1) ao invés de partir de um suposto centro e de procurar pelos princípios mais profundos,
devemos privilegiar a descrição e a análise das relações de poder a partir das extremidades,
de forma capilar; (2) contra o privilégio de um modelo explicativo em termos jurídicos,
sugere-se uma pluralidade de outros modelos (como o disciplinar e o biopolítico), que nos
fazem perceber as relações de poder para além do domínio do direito. Partindo dessas
considerações, gostaria de analisar a questão do ciberpoder e do direito na sociedade da
informação. Para tal, proponho voltar a atenção para o novo panóptico digital, baseado em
um conjunto de fenômenos interrelacionados: o registro permenente, a hipercomunicação,
o exame ininterrupto, o cibercontrole e os códigos informáticos.
DIGITAL PANOPTICON, AND CYBERPOWER:
POWER AND LAW IN THE INFORMATION SOCIETY
ABSTRACT: Michel Foucault is perhaps the twentieth century philosopher who most
contributed to understanding what power is and how it works in modern societies. First of
all, I investigate his analysis of power, which was carried out throughout the 1970s. A clear
opponent comes to the fore: the "juridico-discursive" conception of power, that lacks
resources to describe the myriad of mechanisms of power, and consequently it tends to hide
the relevant relations of forces and to mask the operating techniques of domination. I
propose looking more closely at two of Foucault's suggestions that may offer the route to
new alternatives: (1) rather than starting from a supposed center, we start our analysis
from the extremities, in a "capillary" form; (2) instead of the privilege of law, we take into
account a plurality of models (like the disciplinary and the biopolitical) that cast light on
power relations beyond and below the legal domain. Following these guidelines, I examine
the question of cyberpower and the role of law in the information society. To that end, I focus
my attention on the new digital panopticon, based on a set of interrelated phenomena: the
big data, the hypercommunication, the continuous examination, the cybercontrol, and the
codes.
"La visibilité est un piège".
M. Foucault, Surveiller et punir, 1975, p. 234.
Este trabalho é uma tentativa de pensar a atualidade. Mais especificamente, o
fenômeno de nosso tempo que gostaria de investigar é o "ciberpoder", ou seja, os novos
mecanismos de poder da era digital. Para enfrentar essa questão, pretendo utilizar de
algumas ferramentas elaboradas por Michel Foucault em suas experiências de pensamento,
em especial aquelas desenvolvidas ao longo dos anos 1970 no seio da chamada "fase
genealógica".
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A presente investigação segue claramente uma sugestão insistentemente feita por
Foucault, no sentido de que gostaria que seus textos fossem vistos como "caixas de
ferramentas", ou seja, como algo que pode ser empregado para os mais variados fins e
aplicado aos mais diversos contextos. Ao invés de comentadores, Foucault pede aos seus
leitores que sejam utilizadores, que se sirvam livremente de seus escritos, e que produzam
a partir deles novas ferramentas críticas para enfrentar as inéditas batalhas que se
apresentarem no futuro (FOUCAULT, 2001a, p. 1392; FOUCAULT, 2001b, p. 1588).
Além de pretender assumir esse lugar de leitor-utilizador, gostaria ainda de seguir
uma segunda sugestão de Foucault: tomar o nosso tempo, ou seja, "aquilo que somos", como
o problema por excelência a ser enfrentado pela reflexão filosófica. Proponho, assim,
desenvolver uma crítica da atualidade. E pretendo fazer isso não na forma de uma pesquisa
genealógica, uma espécie de "história do presente" (como fez Foucault em diversos estudos,
como em Vigiar e Punir ou na História da Sexualidade), mas sim por meio do delineamento
de algumas linhas de atualização (como também vemos exemplos em Foucault, sobretudo
em certas entrevistas publicadas nos Ditos e Escritos ou em algumas aulas proferidas no
Collège de France). Em outras palavras, ao invés de desenvolver uma pesquisa histórica que
visa descrever a emergência das formas de pensar e de agir que são ainda as nossas,
proponho algo bem mais simples: focalizar o presente diretamente e traçar algumas linhas
de atualização a partir das investigações genealógicas previamente realizadas.
Esta investigação seguirá o seguinte percurso, em duas etapas:
(I)

(II)

Em primeiro lugar, realizar-se-á uma breve apresentação da proposta
foucaultiana de uma analítica do poder, procurando ressaltar sua motivação
mais geral, suas principais contribuições para o pensamento filosóficopolítico e algumas de suas consequências metodológicas (acerca de como
podemos analisar as relações de poder de uma forma mais adequada);
Em segundo lugar, será enfrentada a questão do ciberpoder através do
delineamento de algumas continuidades ou rupturas com as análises
realizadas por Foucault, em especial aquelas dedicadas ao funcionamento do
poder disciplinar. O foco principal da análise recairá sobre a emergência de
um novo panoptismo característico da sociedade de informação: o panóptico
digital.

Em razão da amplitude e da complexidade do tema em pauta, a presente
investigação limitar-se-á a alguns pontos e terá a natureza de breves considerações que
visam, acima de tudo, indicar possíveis campos para posteriores aprofundamentos e futuras
pesquisas.

1. FOUCAULT E A ANALÍTICA DO PODER
Michel Foucault é talvez o filósofo do século XX que mais contribuiu para a
compreensão do que é o poder e de como ele funciona nas sociedades modernas. Em linhas
gerais, o que vemos nas "experiências de pensamento" de Foucault dos anos 1970 é um
questionamento e uma crítica aos modelos tradicionais, tanto no direito quanto na tradição
da filosofia política, de teorizar o poder e de conceber o seu exercício. Foucault defende
explicitamente que somente se libertando da representação jurídico-discursiva é que
podemos construir uma analítica do poder adequada às formas tipicamente modernas de
dominação. É caminhando nessa direção que Foucault encontrará sua principal inspiração
em Nietzsche e na hipótese da luta e do enfrentamento belicoso de forças.
O primeiro aspecto importante de ser destacado para compreender melhor o
projeto levado a cabo por Foucault consiste na mudança de perspectiva que é realizada. A
pergunta de Foucault não é “o que é o poder”, mas sim “como o poder funciona”. O foco não
é definir o poder abstratamente ou problematizar a sua natureza. O poder é antes uma
correlação específica de forças existente em determinado domínio, lugar e época, de modo
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que uma teoria acerca da natureza do poder poderia ter, no melhor dos casos, apenas uma
função preliminar para o estudo de suas formas historicamente variáveis de constituição.
Assim, a questão importante deixa de ser a pergunta pelo poder e por quem o exerce
e passa a ser a investigação de como as relações de poder funcionam. Daí a poposta de se
desenvolver uma analítica do poder: em vez de uma concepção global ou de uma "teoria
geral do poder", o que interessa Foucault são análises de conjuntos de práticas específicas
permeadas por relações de poder. Em suma, a análise foucaultiana recai sobre os
mecanismos, os efeitos e as relações dos dispositivos de poder na dinâmica social
(FOUCAULT, 2008, p. 3-4).
Levando adiante essa investigação, outro importante aspecto sobre o
funcionamento do poder foi ressaltado por Foucault: a complexidade e heterogeneidade de
seus dispositivos. O que chamamos de poder é melhor compreendido como uma
multiplicidade de relações de força que se entrecruzam em uma dada conjuntura. Foucault
ressalta que a tecnologia política é difusa e não se formula em discursos contínuos e
sistemáticos, sendo antes composta por peças e procedimentos diversos, naquilo que
chamou de microfísica do poder.
É extremamente enganador tentar reduzir a complexidade das relações de poder a
um jogo simples entre uma elite dominadora e uma massa dominada. Embora seja correto
identificar estratégias mais gerais de dominação, é um equívoco imaginar que haja uma
espécie de vontade ou intenção que controla de maneira centralizada o funcionamento do
poder. Devemos evitar a simplificação binária que opõe simplesmente dominados e
dominadores. A natureza complexa e heterogênea das microtáticas impedem leituras dessa
ordem e nos convidam a levar mais a sério a multiplicidade das formas e das instâncias de
funcionamento do poder.
O poder é, assim, onipresente, no sentido em que é constituído de táticas
proliferadas que atravessam o corpo social e perpassam as mais ínfimas das relações.
Mecanismos de poder são inerentes à realidade de qualquer relação, como na família, no
Estado ou no ciberespaço. As análises empreendidas por Foucault partem, então, de uma
concepção reticular e capilar das relações de poder, o que implica que, para se abordar
adequadamente o poder, é preciso descrever sua rede de funcionamento “a partir de baixo”,
das extremidades, de onde ele incide em suas múltiplas relações (FOUCAULT, 1997, p. 25).
Movido por essa perspectiva, de desenvolver uma análise do modo como o poder
funciona, Foucault diversas vezes demonstrou seu descontentamento com o modelo
jurídico tradicional de concepção do poder. Toda a teoria política moderna, assentada sobre
esse modelo jurídico, seria obcecada pelo personagem do soberano e pela questão da lei.
Além de ter servido como mero operador de legitimação do poder, Foucault ressalta ainda
que o direito tendeu a funcionar como uma linguagem da vida real do poder. Ou seja, o poder
só era percebido, justificado ou mesmo criticado por meio da linguagem típica do direito
(do contrato, da posse, da lei, da legitimidade, da soberania estatal, etc.).
Contrariando essa concepção mais tradicional do funcionamento do poder, Foucault
ofereceu uma leitura bem diferente, que procurou colocar em evidência a emergência das
disciplinas e, ao fazê-lo, tendeu a contrapor o modelo jurídico-político, centrado na figura do
soberano, ao modelo disciplinar, em torno das formas normativas de sujeição. Ao invés de
orientar suas pesquisas para o aparelho de Estado e as ideologias que o acompanham,
Foucault focalizou as múltiplas formas de dominação e de sujeição no seio de dispositivos
locais. Isso não significa, de modo algum, que o direito tenha sido negligenciado em suas
análises, mas somente que ele passou a ser tomado como apenas um instrumento de poder
(que talvez tenha deixado de ser o mais importante no novo regime).
Em suma, a teoria da soberania é vista como insuficiente para descrever diversos
mecanismos de poder, especialmente após o século XVIII, tendendo a ocultar as relações em
jogo e a mascarar as técnicas de dominação. Foucault nos convida assim a considerar uma
pluralidade de outros modelos, que nos fazem perceber as relações de poder para além do
domínio do direito. A forma da lei e os efeitos de proibição deveriam, asssim, dependendo
do domínio de análise e do tipo de relação de poder em foco, ser substituídos e/ou
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complementados por outros mecanismos que conformam um determinado funcionamento,
como fez Foucault ao descrever as tecnologias de poder disciplinar e biopolítico.
Vejamos, por exemplo, o caso dos mecanismos disciplinares que foram analisados
por Foucault em Vigiar e Punir (1975). O modo de atuação das relações de poder disciplinar
sobre um indivíduo, no sentido de adestrá-lo ou docilizá-lo, dá-se por meio de três
instrumentos básicos, quais sejam, a vigilância hierárquica (que envolve uma estratégia de
visibilidade permanente), a sanção normalizadora (que constitui um conjunto de subpenalidades e castigos que preenchem o espaço deixado vazio pelo direito estatal) e o exame
(que é um instrumento de obtenção de saber, um aparato observador que desvela, classifica
e enquadra os indivíduos em uma rede de normalização). Em suma, o poder disciplinar
funciona de um modo bem distinto do poder soberano e não encontra na lei o seu
instrumento característico de dominação. As disciplinas permitem uma apropriação
exaustiva dos corpos, dos gestos, do tempo e do comportamento dos indivíduos que
nenhum aparato jurídico seria capaz de realizar. Ao invés de ter na repressão o foco de seu
exercício, o poder disciplinar fabrica (nas escolas, fábricas, prisões, hospícios, casernas, etc.)
o indivíduo produtivo, dócil, útil ao funcionamento e à manutenção da sociedade industrial.
Além da investigação do poder disciplinar, que caracterizou as análises
empreendidas por Foucault na primeira metade dos anos 1970, outro exemplo interessante
de como é importante estender a descrição do funcionamento do poder muito além do
domínio do direito e dos aparelhos estatais está na introdução da questão da biopolítica a
partir da segunda metade da década de 1970. Em linhas gerais, o biopoder está relacionado
à maneira de se governar populações a partir de fenômenos demográfico-biológicos. Tratase de uma espécie de gestão global da vida com o fim de regular e controlar as massas. Os
novos mecanismos biopolíticos, que emergem especialmente a partir do final do século
XVIII, são direcionados à previsão, à prospecção demográfica e à estimativa estatística.
Passam então a ser racionalizados e colocados para a prática governamental fenômenos
novos relacionados à população, ou seja, ao conjunto dos homens tomados como seres
viventes pertencentes a uma espécie biológica. Esses fenômenos envolvem questões como
saúde, higiene, natalidade, longevidade, sexualidade e raça.
Juntas, a norma da disciplina (a anatomopolítica do corpo humano) e a norma da
regulação (a biopolítica da população) conformam os mecanismos básicos de
funcionamento do poder nas sociedades modernas de normalização. Nesse processo, o
poder intervém cada vez mais profundamente em nossa "maneira de viver", perseguindo
assim o equilíbrio ou a regulação da população. Mais do que pelo direito, esses novos
mecanismos funcionam pela técnica, pela normalização e pelo controle.

2. ABRINDO A CAIXA DE FERRAMENTAS: PARA UMA ANÁLISE DO CIBERPODER
Será que as análises de Foucault acerca da disciplina podem contribuir para
pensarmos a maneira como o poder funciona contemporaneamente, especialmente por
meio da internet e do meio digital? Minha aposta é que sim.1 Sendo assim, cabe ainda
perguntar: como essas novas tecnologias da informação alteram o regime de poder e quais
modificações são produzidas? Procurando enfrentar essas questões, gostaria, nas
observações que se seguem, de apontar para algumas importantes transformações que
indicam a emergência de uma nova tecnologia de poder que chamarei aqui de ciberpoder.
O que podemos entender por ciberpoder? Trata-se, em suma, de uma nova estratégia
geral de funcionamento do poder que se vale dos novos meios tecnológicos para ser
exercido.2 O prefixo "ciber", derivado de cibernética (que vem do grego κυβερνητικός e
1 Tomo partido aqui a favor de uma teoria panóptica da vigilância na internet. No trabalho de Thomas

Allmer pode ser encontrada uma discussão interessante das alternativas teóricas em conflito
(ALLMER, 2012, p. 73-98).
2 Tim Jordan define "ciberpoder" como algo formado pelos poderes que circulam através das vidas
virtuais, um mapa de forças que conformam a política, a tecnologia e a cultura das sociedades virtuais
(JORDAN, 1999, p. 3).
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significa a habilidade de navegar ou governar), tem sido comumente empregado para
descrever novas entidades ou eventos que ocorrem no ciberespaço, entendido como o
ambiente que emerge da interação entre máquinas através da internet e do meio digital.
Juntamente com o fenômeno do ciberespaço, entendo que é preciso analisar os novos
mecanismos de poder emergentes, isso porque o aumento das conexões, da infraestrutura
e da vida online produzem transformações nas estratégias de vigilância e controle, dando
origem a formas inéditas de dominação e também a novos conflitos e lutas de resistência.
Das alterações em curso, que parecem apontar para uma espécie de agenciamento
total panóptico, gostaria de analisar os cinco aspectos a seguir: (a) o aparecimento do "olhar
digital", que mais do que uma "luz perpétua" produz um "registro total", dando origem a um
sistema de coleta e sistematização da informação antes inimaginável; (b) a maior dispersão
dos mecanismos de controle, que inauguram uma nova estratégia para tornar o indivíduo
"transparente" por meio da hipercomunicação e não mais do isolamento; (c) o nascimento
de uma forma inédita de exame ininterrupto e de confissão quase exaustiva, associados a
novos tipos de utilização mercantil e política; (d) a aceleração da estatização dos
mecanismos disciplinares, por meio de novos procedimentos de cibercontrole e de
espionagem internacional; e, por fim, (e) o desenvolvimento dos códigos (os algoritmos) em
substituição às leis e às normas, fazendo emergir novas formas de dominação e resistência.
a) O registro total do Panóptico Digital: o big data
Em Vigiar e Punir, Foucault inicia o capítulo intitulado "Panoptismo" descrevendo o
novo "modelo da peste", que teria abandonado o antigo "modelo da lepra", baseado no
encarceramento em massa, na partilha binária e na prática da exclusão. Ao invés disso, o
modelo da peste, de tipo disciplinar, promoveria múltiplas separações, distribuições
individualizadas, uma profunda organização das vigilâncias e dos controles e uma
ramificação e intensificação do poder. Um aspecto ressaltado por Foucault nessa mudança
reside no fato de a nova vigilância ter seu ponto de apoio em um sistema permanente de
registro. O novo poder de tipo disciplinar vigia e examina de forma ininterrupta os
indivíduos, de modo que os mínimos movimentos são controlados e registrados. Trata-se
de um "microscópio do comportamento", um aparelho de observação, de registro e de
treinamento (FOUCAULT, 1975, p. 228-233).
A figura do panóptico, concebida originalmente por Bentham, é analisada por
Foucault como "a figura arquitetônica dessa composição". Não se trata de uma mera
engenhosidade arquitetônica, mas sim de um acontecimento no qual se desenha um "novo
tipo de sociedade" (FOUCAULT, 1975, p. 252). Essa nova sociedade, já antevista pelo próprio
Bentham, é descrita por Foucault como a "sociedade disciplinar", marcada pela vigilância
constante, pela acumulação do saber, pelo adestramento minucioso das forças úteis e pela
meticulosa fabricação do sujeito.
O funcionamento do panóptico, ainda segundo Foucault, repousa essencialmente
sobre a distribuição da visibilidade no espaço. No lugar da sombra, entram a luz e o olhar
que vigia. A vigilância torna-se permanente em seus efeitos, ainda que seja descontínua em
seu exercício. Ou seja, na medida em que o olhar que tudo vê é inverificável pelo indivíduo
vigiado (o par ver/ser-visto é dissociado), tal estrutura produz o sentimento de omniciência
invisível. Foucault descreve isso como um efeito ótico, um poder da ordem do sol, da luz
perpétua. No limite, o aparelho disciplinar perfeito deveria permitir o aparecimento de um
"olho perfeito", ao qual nada escapa, um único olhar que tudo vê permanentemente
(FOUCAULT, 1975, p. 234-235).
Com a internet, os meios digitais e a emergência do ciberespaço, o poder de
vigilância, exame e registro ganha uma dimensão antes inimaginável. Com nossa vida cada
vez mais ocorrendo online através de diversos gadgets, com nossos dados sendo
armazenados e circulando em meio digital, deixamos inúmeras "pegadas" de tudo o que
fazemos nesse ambiente (BRUNO, 2013, p. 123-180). Todos os e-mails enviados, os posts
nas redes sociais, as transações bancárias, as compras online, as conversações telefônicas,
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as pesquisas e a navegação na internet, as imagens das câmeras de segurança, etc., todas
essas "pegadas" são hoje coletadas, integradas e sistematizadas no seio de um imenso
registro que vem sendo chamado de big data ou "megadados".
As tecnologias do big data podem hoje trabalhar com gigantescos volumes de dados
por meio de tratamentos estatísticos de grande complexidade, o que permite, com margens
de erro controladas, atingir diversos objetivos estratégicos. Antes esparsos e caóticos, esses
megadados são cada vez mais tratados, utilizados e disponibilizados na forma dos mais
variados serviços, como marketing personalizado e guias para as operações de mercado e a
elaboração de políticas públicas (DEIBERT, 2013, p. 50-68). Aquilo que Foucault ressaltou
no panóptico de Bentham parece aplicar-se ainda melhor ao ciberspaço: trata-se de um
laboratório, uma máquina de fazer experiências e de moldar comportamentos (FOUCAULT,
1975, p. 237-238).
Em suma, nossos fluxos de informação são monitorados, coletados e utilizados
sistematicamente. O risco de um controle panóptico generalizado deve ser levado
efetivamente à sério. Como o agravante que, no novo panóptico digital, a vigilância, além de
permanente em seus efeitos, torna-se praticamente contínua em seu exercício. Ou seja, ao
contrário do olhar da torre de observação do panóptico imaginado por Bentham, o novo
olhar nada deixa escapar: tudo é registrado e nenhum dado se perde. O modo de funcionar
do poder torna-se ainda mais automatizado e desindividualizado. As novas tecnologias da
informação parecem finalmente permitir a realização do sonho da sociedade
completamente vigiada e disciplinada: sem sombras e sem invisibilidades. Vemos nascer
um olhar ainda mais penetrante e completo, que tudo vê e tudo grava. Mais do que uma luz
perpétua, temos um registro total.
b) Hipercomunicação, omnipresença e transparência
Foucault, embora tenha dado ênfase em Vigiar e Punir às instituições (prisão, escola,
fábrica, hospital, hospício, caserna, etc.), já deixava claro em sua análise que os mecanismos
disciplinares tendiam a desinstitucionalizar-se, a sofrerem uma dispersão para além dos
muros institucionais, tornando-se uma função generalizada e vindo a funcionar "ao ar livre".
O próprio Bentham já sonhava com uma rede de dispositivos disciplinares que estariam em
todos os lugares e sempre despertos, sem lacunas nem interrupções, dando forma a um
agenciamento total panóptico (FOUCAULT, 1975, p. 242-243).
Nesse sentido, as novas tecnologias da informação parecem desempenhar um papel
fundamental, contribuindo decisivamente para a ampla disseminação dos procedimentos
disciplinares. Com a emergência do ciberespaço, a arquitetura física panóptica (com seus
muros, vigias e torres de observação) torna-se absolutamente desnecessária. Para vigiar,
não é mais preciso enclausurar. A vigilância e o controle tornam-se omnipresentes, passam
a ocorrer de uma maneira muito mais completa, insidiosa e invisível, sem limites espaciais.
Tudo o que fazemos no ambiente digital é vigiado: nosso histórico de navegação,
nossas pesquisas em mecanismos de buscas, nossos cliques, nossos compartilhamentos,
nossas compras, nossas solicitações de amizade, etc. E a dispersão dos novos mecanimos
disciplinares vai além do que fazemos na internet. É um engano acreditar que as novas
tecnologias da informação são limitadas ao ciberespaço. As interações entre o mundo físico
e o virtual são cada vez mais intensas e as interfaces cada vez mais próximas e
indistinguíveis. O simples comportamento de caminhar pelas ruas é hoje amplamente
vigiado e registrado: pelas câmeras de segurança espalhadas pela cidade e pelo sistema de
geolocalização de seu smartphone, por exemplo. Novos mecanismos de reconhecimento
facial permitem identificar os indivíduos ou rastrear objetos. O desenvolvimento da
informação integrada, dos sensores wireless e da nanotecnologia já permite hoje vislumbrar
a chamada "internet das coisas" (internet of things), que conecta objetos físicos de um modo
sensorial e inteligente. Estamos saindo da era dos dados puramente numéricos para entrar
na era de dados sensoriais. Em suma, objetos (carros, eletrodomésticos, roupas, óculos, etc.)
receberão uma etiqueta digital de identificação, podendo mandar e receber informações,
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fazendo nascer novos aparelhos inteligentes e ambientes adaptados.3 Estamos cada vez
mais capturados por um ambiente digital. Por mais que levemos uma vida aparentemente
offline, a todo momento mandamos e recebemos informações.
Em Vigiar e Punir, Foucault observava que as intituições disciplinares, visando
tornar os indivíduos "transparentes", conhecidos minuciosamente em sua singularidade,
recorria sistematicamente ao isolamento. Ou seja, ao invés de uma massa indistinta, os
indivíduos eram isolados em uma célula e situados no seio de uma complexa estrutura
hierárquica. Mais do que o encarceramento, o que Foucault considera mais significativo nos
aparelhos disciplinares consiste no princípio da localização elementar ou do
"enquadramento", que permite decompor uma pluralidade confusa em unidades bem
ordenadas, conferindo a cada indivíduo o seu "lugar na fila". Essa estratégia do isolamento
e da construção de "quadros vivos" (que transformam as multidões confusas em
multiplicidades ordenadas) permitiam um exame mais detalhado do indivíduo e uma
prática de adestramento mais fina e eficiente (FOUCAULT, 1975, p. 167-168).
No panóptico digital, essa estratégia parece atingir o seu limite e produzir uma
curiosa inversão. Ao invés de simplesmente isolar o indivíduo, a nova estratégia consiste em
fazê-lo interagir compulsivamente, mantendo-o sempre conectado, ao mesmo tempo em
que cada gesto é individualmente rastreável no seio do grande "quadro virtual". Em suma,
o que garante a "transparência" dos indivíduos não é mais o isolamento, mas sim a
hipercomunicação. Quanto mais concectados estamos, mais visíveis e conhecidos nos
tornamos. Por outro lado, quanto mais isolados e desconectados, mais invisíveis e
desconhecidos somos.
O modus operandi da Google e do Facebook ilustram bem esse ponto. O algoritmo da
Google tem seu funcionamento apoiado sobre a hipercomunicação. Quanto mais acessos e
dados são produzidos, maior a probabilidade de o Page Rank gerar informação relevante.
Seguindo a máxima "você é o que você clica", a Google sabe tanto mais sobre nós quanto
mais indicadores de cliques têm a disposição. E o mecanismo do Facebook não é diferente,
só que partindo da máxima "você é o que você compartilha". Quanto mais
compartilhamentos, mais temos nossa individualidade tornada transparente. A base de
negócio das duas empresas é a mesma: nosso comportamento transforma-se em
mercadoria no seio do novo capitalismo da informação. A hipercomunicação produz uma
transparência que permite um conhecimento detalhado de cada um de nós. E é esse
conhecimento que é vendido pela Google e pelo Facebook. Como diz a máxima que virou um
meme na internet: "Se você não está pagando por alguma coisa, você não é o cliente; você é
o produto à venda" (DEIBERT, 2013, p. 103-111; PARISER, 2012, p. 25-46).
c) Exame e confissão: filtros e personalização
Em Vigiar e Punir, Foucault ressaltou o fato de o poder disciplinar envolver um
mecanismo perpétuo de formação do saber que se fazia por meio do exame, que combinava
as técnicas da hierarquia que vigia e das múltiplas sanções que normalizam (FOUCAULT,
1975, p. 217). Foucault observou também que, no exame, os sujeitos se oferecem como
objetos para a observação. Ou seja, o exame está associado a certas práticas de confissão,
nas quais os indivíduos manifestam a verdade que se encontra oculta no fundo deles. Na
História da Sexualidade, Foucault explorou mais o tema da confissão, estudando suas formas
pretéricas (o exame de consciência e a pastoral da carne) e mostrando como passou a se
estruturar na sociedade disciplinar uma codificação clínica do "fazer falar".

Um exemplo disso pode ser verificado no novo projeto da MimoBaby, empresa sediada em Boston
nos EUA, que produz roupas para bebês com sensores capazes de medir diversos dados biométricos
(temperatura, padrão de respiração, batimento cardíaco, sons emitidos, etc.). As informações
coletadas são acessíveis aos pais através de um aplicativo em seus smartphones e enviam alertas
diretamente para médicos de plantão (cf. o site do fabricante em mimobaby.com).
3
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No panóptico digital, a prática da confissão parece ganhar uma nova forma, ainda
mais difundida e penetrante. Vemos emergir um sistema de exame ininterrupto e de
confissão quase exaustiva. Mais do que nunca os indivíduos colaboram e se oferecem como
um objeto transparente para a observação. Nas redes sociais, todos se exibem, se mostram
e se desnudam. Mesmo os detalhes mais íntimos são despejados e oferecidos aos olhos
curiosos de todos. Em troca de certos serviços, fornecemos uma enorme quantidade de
dados sobre nós mesmos. Somos muitas vezes levados, em geral inocentemente, a
compartilhar coisas que não estaríamos dispostos a fazer em outros ambientes, coisas que
talvez não dividiríamos com mais ninguém. Os sites que visitamos, as compras que
realizamos, os amigos que temos, os assuntos que compartilhamos, os filmes que gostamos,
os desejos que possuímos, etc., cada vez mais deixamos isso transparente em nosso
comportamento no ciberespaço. E quanto mais confessamos aquilo que está no fundo de
nós mesmos, menos controle temos sobre como essas informações são armazenadas,
monitoradas e utilizadas.
Foucault já tinha percebido que a vigilância exaustiva possuia múltiplas funções,
inclusive econômicas. Essa utilidade fica evidente na maneira como as informações que
oferemos em nosso comportamento online são hoje apropriadas e exploradas. Complexos
algoritmos vasculham tudo que os internautas fazem visando conhecer suas preferências e
vender publicidade direcionada. Desde 2009, por exemplo, a Google alterou o
funcionamento de seu algoritmo, passando a empregar diversos "sinalizadores" que
permitem oferecer informação específica para cada usuário. Entramos assim na chamada
"era da personalização", que promove uma verdadeira revolução no modo como
consumimos informações. Isso porque a rede passa a girar em torno do eu, da singularidade
de cada indivíduo. E cada vez mais nossa experiência nos ambientes digitais é singularizada
e as informações filtradas sem que tenhamos quase nenhum controle sobre isso (DEIBERT,
2013, p. 29-49; LEMOS, 2010; PARISER, 2012).
A internet que, em sua origem, apontava para uma terra da liberdade e da
pluralidade, apresenta-se cada vez mais como uma "bolha de filtros", ou seja, uma complexa
estrutura que filtra os dados para nos oferecer extamente aquilo que queremos ou
"precisamos". Em suma, o ciberespaço é um mundo confortável, "feito sob medida" para
cada internauta, que nada mais faz do que refletir seus próprios interesses e desejos. A
navegação é cada vez menos uma aventura no oceano aberto da informação e cada vez mais
uma pequena excursão guiada e controlada em um espaço artificialmente produzido.
d) Cibercontrole e Espionagem
Em Vigiar e Punir, embora Foucault ressalte que os mecanismos disciplinares não
procedem de uma fonte única, centralizada, de um único olho que a tudo vigia, ele não deixa
de constatar também uma tendência à estatização dos mecanismos disciplinares, através da
formação de uma polícia centralizada com instrumentos de vigilância permanentes e
exaustivos (FOUCAULT, 1975, p. 248-251). No panóptico digital, também verificamos uma
multiplicidade dos olhares vigilantes (alguns privados, como no caso da Acxiom) e um
movimento de estatização talvez ainda mais intenso e totalitário.
O controle que a China realiza sobre a internet faz tempo que é de amplo
conhecimento, o que já deu origem a diferentes conflitos e movimentos em defesa da
liberdade de informação. Mas o tipo de vigilância explícita que caracteriza o modelo de
controle chinês remete ainda, em grande medida, a um exercício de poder soberano,
baseado na lógica da repressão e da censura (DEIBERT, 2013, p. 69-81). Mais sutil em seu
funcionamento e mais abrangente em sua ação parece ser o modelo norte-americano de
controle da internet. As recentes revelações feitas por Edward Snowden, ex-agente da CIA e
da NSA (Agência Nacional de Segurança), expôs detalhes do funcionamento do programa de
vigilância e monitoramento global intitulado PRISM, mostrando uma prática de espionagem
internacional muito mais pervasiva e refinada.
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Após os atentados de 11 de setembro de 2001, houve um significativo avanço na
estatização norte-americana do panóptico digital. O governo Bush imediatamente
considerou necessário acabar com a anarquia que ainda prevalecia na internet, o que se fez
por meio de medidas como o USA Patriotic Act, que permitiu a construção de um amplo
aparato de espionagem e cibercontrole. Talvez a principal implicação histórica dos
atentados de 11 de setembro esteja ligada justamente a essa intensificação do panóptico
digital. A vulnerabilidade exposta pelo atentado serviu de alimento para a formação de uma
opinião pública favorável a novos sistemas de segurança e de defesa mais minuciosos e
invasivos, que impõem restrições à liberdade de expressão e à vida privada. Apesar de o
lado mais visível da investida contra o "terror" serem as guerras no Iraque ou no
Afeganistão, não devemos deixar de ressaltar a importância das políticas de cibercontrole
perpetradas pelos EUA desde então. Se muitos tiveram dificuldade de perceber a
significação histórica dos atentados, foi talvez porque, ao invés dos tanques e da disputa
territorial, o melhor seria dirigir o olhar para o ciberespaço e para o novo terreno onde a
vigilância e o controle passaram a ocorrer no século XXI.
e) Códigos: domínio técnico e movimento hacker
Foucault, em suas investigações sobre o poder disciplinar, traçou uma clara
distinção entre a lei e a norma. Enquanto a lei faz funcionar simplesmente a oposição binária
do permitido e do proibido, os novos mecanismos normalizadores conformam uma espécie
de infradireito, um conjunto vasto e sutil de múltiplas sanções automáticas e anônimas que
tem por função punir, corrigir, classificar e docilizar os indivíduos. Foucault deixa claro em
sua análise que o modelo jurídico de concepção do poder, baseado na noção de soberania e
na negatividade da lei como a forma por excelência do funcionamento do poder, é incapaz
de descrever adequadamente os novos e plurais mecanismos disciplinares.
Entendo que a emergência do ciberspaço e das novas tecnologias da informação
exigem, por sua vez, um novo esforço conceitual para que as maneiras contemporâneas de
o poder funcionar possam ser adequadamente compreendidas. Mais do que por meio de leis
ou de procedimentos disciplinares de normalização, o novo panóptico digital tem nos
"códigos" o seu veículo privilegiado de funcionamento. Os códigos são entendidos aqui
como meras regras técnicas, algoritmos que estabelecem o que pode ou não ser feito no
ambiente digital. Cada vez mais nosso comportamento é regulado por dispositivos
tecnológicos que permitem certos usos e impõem diversos limites e bloqueios (LESSIG,
2006).
Os códigos têm um funcionamento ainda mais automático, múltiplo, anônimo e
maquinal do que as normas disciplinares. Somos geralmente reféns de suas determinações,
muitas delas voltadas para atender interesses comerciais ou políticos que contrariam os
mais variados direitos assegurados (especialmente de defesa do consumidor e de proteção
da vida privada e da intimidade). Contra tais imposições tecnológicas, pouco adianta travar
uma disputa jurídica ou lutar por alterações legislativas. O movimento que melhor
exemplifica o novo tipo de resistência que essa forma de dominação faz emergir pode ser
encontrado nos chamados hackers.
A atitude hacker consiste em explorar os limites e as possibilidades dos sitemas
técnicos de modo a permitir novos usos e experimentações. Não é correto simplesmente
assimilar o hacker a um jovem criminoso. O movimento hacker se define não por ser uma
luta ilegal, contra o direito, mas sim contra os códigos que controlam os indivíduos e limitam
a liberdade dos usuários dos meios digitais. Vemos emergir aqui um novo tipo de
delinquente, uma espécie de ciberdelinquente, que procura usar da expertise técnica para
implodir os códigos que sustentam as formas de dominação características do panóptico
digital. Mais do que uma transgressão do direito, a postura hacker consiste em uma
subversão de outra lei, imposta pelos códigos, em nome de outra liberdade, que consiste em
controlar os programas ao invés de ser controlado por eles. O hacker é, basicamente, alguém
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que faz os programas servirem aos usuários e não aos interesses mercantis e políticos
daqueles que o elaboraram (DEIBERT, 2013, p. 217-231; HIMANEN, 2001).

OBSERVAÇÕES FINAIS
Mais do que o resultado acabado de uma pesquisa, as considerações realizadas aqui
são provocações e apontamentos para futuras investigações a serem realizadas. A aposta é
que as ferramentas oferecidas por Foucault na análise do poder disciplinar e da biopolítica
podem ser de grande utilidade para se pensar as formas contemporâneas do ciberpoder.
Como espero ter deixado claro, não se trata de simplesmente descrever a atualidade
a partir das análises foucaultianas. É indispensável perceber as transformações ocorridas e
a emergência do novo. O que se impõe é refazer o esforço de elaboração conceitual e de
criação de novas ferramentas. É nessa direção que a análise aqui realizada pretende seguir,
ainda que oferecendo uma humilde contribuição.
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RESUMO: Com base em uma reconstrução do quadro teórico de Michel Foucault (*1926
+1984) e Antonio Negri (*1933), no qual tensões conceituais como poder/resistência,
biopoder/biopolítica, Império/multidão exercem um papel central, esta comunicação
objetiva desenvolver uma consideração crítica e genealógica da crise por que passa o núcleo
do aparato jurídico que guarnece o capitalismo cognitivo, a saber, os direitos da
propriedade intelectual. Mais especificamente, o que tentamos fazer a seguir consiste em:
a) Estudar o acoplamento da sociedade de controle (biopolítica) à sociedade disciplinar e
suas relações com a transição do capitalismo industrial ao pós-industrial (capitalismo
cognitivo). b) Analisar o fenômeno da digitalização da vida cotidiana e a subjetivação de
indivíduos e populações no contexto do capitalismo cognitivo e do neoliberalismo (questão
do “ciber-biopoder”). c) Traçar um mapa mínimo das tecnologias de ciber-poder
incorporadas ao controle imperial (questão do “ciber-panóptico”) que, a pretexto de nos
assegurar liberdade e segurança, transforma-nos em sociedades da vigilância generalizada.
d) Analisar a crise atual dos direitos de propriedade intelectual (patentes, licenças e direitos
autorais), bem como as inovações jurídicas resultantes dessa crise, a exemplo das práticas
de “copyleft”. E, por fim, c) mapear os eventos e manifestações de ciber-ativismo, isto é ações
que se servem da internet, da pirataria e do anonimato para resistir ao ciber-biopoder
imperial, e que têm se tornado cada vez mais notáveis em nosso tempo.
PALAVRAS-CHAVE: Biopoder, Capitalismo, Direitos Autorais, Cibernética, Ativismo.
ABSTRACT: Based on a reconstruction of the theoretical framework of Michel Foucault
(*1926 +1984) and Antonio Negri (*1933), in which conceptual tensions as
power/resistance, biopower/biopolitics, Empire/multitude play the central roles, the
paper aims to develop a critical genealogical description of the crisis of the nucleus of legal
protection of cognitive capitalism, namely, intellectual property laws and rights. More
specifically, what we try hither is to: a) Study the coupling of the control society (biopolitics)
to the disciplinary and its relations with the transition from industrial to post-industrial
capitalism (cognitive capitalism). b) Analyze the phenomena of everyday life digitalization
and of individual and populational subjectivation in conditions of cognitive capitalism and
neoliberalism (the “cyber-biopower” issue). c) Draw a minimum map of cyber-biopower
technologies incorporated in imperial control (the “cyber-panopticon” issue) that, on the
pretext of ensuring freedom and security, have transformed us into generalized surveillance
societies. d) Analyze the current crisis of intellectual property laws (patents, licenses and
copyrights), as well legal innovations resulting from this crisis, for instance practices of
“copyleft”. Finally, e) Map the most notable cyber-activism events and demonstrations that
use the internet, piracy and anonymity to resist against imperial cyber-biopower in the
present days.
KEYWORDS: Biopower, Capitalism, Copyrights, Cybernetics, Activism.

FOUCAULT E O CAPITALISMO: BIOPODER E NORMALIZAÇÃO
Foucault introduz o termo biopolítica em suas análises, de maneira incidental, em uma
conferência sobre “O nascimento da medicina social” (1974). A ideia básica desse texto é
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que a medicina social se origina no contexto da formação de um dispositivo de poder-saber
medical que cumpre papel estratégico no processo global de produção e de manutenção da
vida humana. É, portanto, como resposta a uma exigência evolutiva do modo de produção
capitalista que nasce a medicina social. O poder medical é considerado, assim, uma
estratégia biopolítica, cujo fim é a produção de vida humana economicamente útil,
exemplificada, de início, pelo soldado em forma, mas, logo em seguida e de maneira bem
ampla, pelo trabalhador saudável.
Pouco tempo mais tarde, em 1976, no texto “Direito de morte, poder sobre a vida”,
que encerra o primeiro volume da História da sexualidade, consagrado à vontade de saber, a
noção de biopolítica é retomada e reinvestida, de modo a ganhar função mais importante na
estratégia epistemológica armada por Foucault. Para além do regime da soberania,
orientado por uma lógica da repressão – um poder de fazer morrer ou deixar viver –, surge
um novo regime de poder, que se orienta por uma lógica da produção e do controle – um
poder de fazer viver ou deixar morrer. O nascimento da biopoder registra-se precisamente
na inversão, nesta dobra, entre o fazer morrer ou deixar viver e o fazer viver ou deixar morrer.
Assim, uma série de técnicas de governo, toda uma nova tecnologia de poder, é
engendrada em resposta às injunções do capitalismo, que se instala e busca produzir vida
economicamente útil em escala cada vez maior. Daí a ideia de um nascimento do biopoder:
por volta do fim século XVIII, o poder deixa de ser apenas negativo e repressor, deixa de ser
o mecanismo de subtração que constitui o direito soberano de castigar, violentar e, no
limite, matar, e passa a ser também um poder, em primeiro lugar, produtivo, que busca a
otimização e o implemento da vida, pois esta é força produtiva.
A nova tecnologia de produção e controle da vida, o biopoder assume duas formas
básicas, ambas intrinsecamente ligadas às necessidades dos momentos evolutivos do
capitalismo (capitalismo industrial, capitalismo pós-industrial): a disciplina e a biopolítica.
Ambas buscam a normalização e a otimização da vida humana, o aumento da qualidade de
vida, mas enquanto a disciplina incide sobre a vida e o corpo dos indivíduos, a biopolítica,
em sentido estrito, encontra sua superfície de incidência na vida ou no corpo da população.
Surgido ainda no século XVIII, o poder disciplinar supõe uma anatomia política do
corpo individual que, por meio de procedimentos de vigilância e punição e no interior de
uma série de instituições (prisão, caserna, hospital, escola, família, fábrica), formata os
sujeitos, tendo em vista integrá-los ao modo de produção e garantir a elevação de sua
performatividade (Foucault 1975).
Por sua vez, o dispositivo biopolítico que nasce no século XIX implica outra estratégia
de subjetivação, a saber, o governo da vida por meio de medidas de regulação da população
que se efetivam além dos muros das instituições, mas visam igualmente ampliar a
produtividade global do sistema econômico, regulando seu elemento humano, a população
(FOUCAULT 1976).
Apesar de útil, a distinção entre soberania, disciplina e biopolítica, concebida dessa
maneira, pode levar a certos equívocos. O primeiro seria o de considerar que esses regimes,
ou ainda, esses modos pelos quais o poder se exerce, sucederam-se historicamente,
substituindo-se um ao outro. A análise genealógica mostra que as diferentes tecnologias de
poder se sobrepuseram, de modo que o surgimento das formas posteriores implica um
englobamento das fases anteriores. Portanto, não se trata de uma distinção estanque, mas
de uma triangulação entre soberania, disciplina e biopolítica, que abrange todo o espectro
das relações de poder.
Outro equívoco seria tomar, especificamente, a distinção entre poder disciplinar e
biopolítica de modo demasiado esquemático. Por certo, a disciplina incide sobre o corpo
individual e produz os processos de individualização dos sujeitos revelados pela análise
micropolítica. Entretanto, a disciplina também tem um aspecto totalizante: o panoptismo, a
lógica da vigilância e da punição, que se encontra de modo explícito na prisão, mas que
atravessa da vida social de ponta a ponta (FOUCAULT 1975).
Analogamente, a biopolítica de fato regula fenômenos populacionais como natalidade,
mortalidade, longevidade, habitação, imigração etc. Contudo, isso não significa que uma
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macropolítica da população vem substituir a microfísica do poder. A biopolítica também tem
um aspecto individualizante, isto é, o empresariamento dos indivíduos e de suas
interioridades (capacidade cognitiva e afetividade). Trata-se do fenômeno, descrito no
curso Nascimento da biopolítica (Foucault 2004b), em termos de subjetivação do homo
œconomicus. Em suma, a análise genealógica do biopoder é, ao mesmo tempo, macro e
micropolítica.

FOUCAULT E NEGRI: DA GOVERNAMENTALIDADE NEOLIBERAL À BIOPOTÊNCIA
DA MULTIDÃO
O curso dedicado por Foucault ao Nascimento da biopolítica funciona com uma
acepção específica da noção de biopolítica. A ideia de biopolítica surge, então, ligada à
questão do governo das populações e, em particular, à questão da forma ou arte de governar
que se encarna no liberalismo.
Tanto neste curso, quanto no anterior4, Segurança, território e população (19771978), a biopolítica é associada à noção de governamentalidade, isto é, a racionalidade de
uma prática específica de governo. As práticas governo sucedem-se, ao longo do tempo,
substituindo-se, mas também incorporando ou englobando, umas às outras. Elas têm,
portanto, uma história, ou a rigor, uma genealogia. Além disso, as práticas de governo não
são meras práticas, não são práticas cegas, pelo contrário, elas são dotadas de reflexividade,
sendo capazes de perceber e conceber a si mesmas, de se corrigir e de se projetar no futuro.
Em suma, tais práticas de governo são formas históricas de racionalidade. Uma vez que tais
formas de racionalidade pertencem a processos de governo, são chamadas de
governamentalidades.
A genealogia da governamentalidade implica a mobilização de uma série temporal
mais ampla em relação àquela utilizada nos textos sobre a biopolítica de 1974 e 1976/1977.
O ponto de partida passa a ser o poder pastoral, seguido pela da soberania, seguida pela da
disciplina, chegando à governamentalidade biopolítica. Em relação ao que nos referimos
logo acima (seção nº 2), pode-se dizer que a triangulação do poder dá lugar a uma
quadrangulação da governamentalidade (Foucault 2004a).
No contexto do Nascimento da biopolítica, a biopolítica é, sobretudo, a economia
política da vida, o dispositivo de saber-poder geral que promove o governo da vida com base
em uma racionalidade econômica que, por ventura, no Ocidente é, majoritariamente, liberal
ou capitalista.
O governo liberal da vida ocorre, por um lado, sob a forma do empresariamento do
socius (FOUCAULT, 2004b: 203), ou seja, a inserção de toda e qualquer forma de vida social
na lógica da empresa ou do mercado. Todo agrupamento social assume, assim, a forma de
uma empresa, a ser gerida conforme princípios liberais. Até o próprio Estado acaba por ser
empresariado, governamentalizado e, por conseguinte, despolitizado, quando submetido,
de modo liberal, ou neoliberal, à lógica do mercado.
A racionalidade da economia política expande seu alcance até os limites mais
longínquos da vida social, por outro lado, penetra também em suas intimidades mais
recônditas. No âmbito da governamentalidade liberal, realiza-se um processo específico de
formação de mão-de-obra, de produção de produtores, de subjetivação do homo œconomicus
(FOUCAULT, 2004b: 310), no qual, é individualizado um sujeito que concebe a si mesmo
como uma microempresa, um empresário ou empreendedor de si. Este indivíduo trata suas
próprias habilidades e competências cognitivas, afetivas e motoras como capital sobre o
qual ele deve investir, caso queira evitar a estagnação e a consequente decadência. É o ser
humano enquanto capital humano, como ensina Milton Friedman (1988).

De modo muito coerente a nosso ver, na Alemanha, os cursos Sécurité, territoire, population e
Naissance de la biopolitique formam os volumes 1 e 2 de uma Geschichte der Gouvernamentalität
(FOUCAULT 2006), isto é, uma história da governamentalidade.
4
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Empresariado e governamentalizado, bem como despolitizado, o indivíduo encontrase plenamente incluído na lógica do mercado. Se não está empregado, é empregável; se está
empregado, é pode ser promovido. Afinal, trata-se de mão-de-obra qualificada, que,
segundo o noticiário cotidiano, está sempre em falta, chegando a ser objeto de rivalidade
por parte de empregadores. A análise genealógica, por sua vez, vai evidenciar, na formação
do sujeito (neo)liberal, uma forma altamente insidiosa de exercício do poder sobre si
mesmo: a autogestão enquanto economia política de si (auto-governamentalidade).5
Contudo, o curso Nascimento da biopolítica encerra-se de modo aporético, sem que o
projeto de compreensão da biopolítica por meio de uma genealogia da governamentalidade
liberal seja concluído e sem que uma série de questões por ele levantadas seja sequer
recolocada. Como nos demais cursos – e de maneira diversa à dos livros de Foucault – tratase o texto é constitutivamente experimental, no sentido de que é inacabado, aporético, feito
para ser deixado em aberto. Cremos, todavia, que esse tipo de experimento é pode ser
“acabado”, de várias maneiras, todas elas também experimentais, por certo.
O prolongamento de experimentos como os de “Direito de morte, poder sobre a vida”
(FOUCAULT, 1976) e Nascimento da biopolítica (FOUCAULT, 2004b) vem sendo realizado,
em parceria ou solo, desde os anos 1990 pelo menos – e com uma série de ajustes e cortes
e adendos –, por Antonio Negri. Sobretudo em seus escritos em parceria com o filósofo
político norte-americano Michael Hardt (*1960 ), Negri constata o advento de um novo
estágio do capitalismo6, a que podemos chamar de capitalismo cognitivo7, cuja base é a
extração de mais-valia de um trabalho dito imaterial.
Ao invés do trabalho material, que implica o dispêndio de energia física ou corporal
por parte do trabalhador, o trabalho imaterial envolve o emprego de uma energia de ordem
intelectual (capacidades cognitiva, de invenção, de comunicação) e afetiva (emoções,
sentimentos, paixões). Aprendizagem, imaginação, comunicação, emoções, sentimentos,
paixões são produzidas e consumidas como nunca; tornaram-se mercadoria, valor de troca,
capital. Nesse novo estágio, os elementos imateriais do processo vital são alvo da lógica do
mercado. Espalhando-se por toda parte e penetrando no mais íntimo, o capitalismo opera
assim uma nova subsunção real e integral da vida social.
Ao advento do capitalismo cognitivo corresponde a formação de um novo regime de
poder, ao qual Negri e Hardt (2000) chamam de Império. O poder imperial, que não se
confunde com o imperialismo, exerce-se de maneira descentralizada e desterritorializada
(globalizada), rompendo as fronteiras dos Estados-nação e instaurando uma nova forma de
soberania. O Império atua de modo horizontal, funcionando em rede, com flexibilidade,
entrelaça-se à heterogeneidade do tecido social.
Além disso, o exercício do poder imperial não exige intervenção externa. Pelo
contrário, ela a lógica imperial está profundamente enraizada em indivíduos, grupos e
culturas capazes de controle reflexivo (autogestão). Assim, a máquina autopoiética do
biopoder encarrega-se da produção controlada da vida em sua totalidade e não cessa de
produzir autonomia alienada em escala global.
Todavia, é preciso ser enfático aqui, a mesma vida subsumida pelo Império exerce a
resistência. Introduzindo uma acepção positiva da noção de biopolítica, Negri demarca sua
posição em relação a Foucault. Assim, o biopoder imperial, isto é, o poder sobre a vida, ao
mesmo tempo disciplinar e regulador, distingue-se da biopolítica (biopotência), que é a
potência ou o poder da vida, que anima as práticas de resistência e de liberdade.
Ver: MOTA, Thiago. Decodificando o neocapitalismo: para uma genealogia da governamentalidade
neoliberal. In: CHAGAS, Eduardo, RECH, Hildemar (orgs.). Indivíduo e educação na crise do
capitalismo. Fortaleza: Ed. UFC, 2012, pp. 385-389.
6 A ideia de um neocapitalismo surgido há algumas décadas e equipado com uma capacidade inédita
de retorsão das críticas que lhes são desferidas tornou-se lugar-comum nos últimos anos. Slavoj Zizek
(2011), Luc Boltanski & Ève Chiapello (2009), Richard Sennet (2006) e Jeremy Rifkin (2001), são
apenas alguns dos participantes dessa discussão.
7 Em acepção específica, a noção de capitalismo cognitivo foi introduzida pelo economista francês,
editor chefe da revista Multitudes, Yann Moulier-Boutang (COCCO, GALVÃO, SILVA 2003).
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Ao biopoder do Império contrapõe-se a biopolítica da multidão. Esta nem se confunde
com o povo, que é dotado de uma vontade geral, nem com a massa, que é homogênea em
tudo. No sentido de Negri e Hardt (2004), a multidão é um agregado disforme, um
agenciamento de singularidades, pura multiplicidade, acéfala, heterogênea, centrífuga, mas
que se produz onde quer que o poder incida, em intensidade inversamente proporcional.
Onde há poder, há resistência: o princípio enunciado por Foucault (1976) é retomado
por Negri e Hardt (2004) em toda a sua radicalidade. Isso significa que o devir do poder é
sempre paradoxal: toda conquista, manutenção e expansão implica a constituição de um
contra-poder, de uma forma de resistência que se contrapõe a cada etapa. Neste sentido, a
globalização do Império é contraposta pela alter-globalização da multidão.
A radicalidade da posição de Foucault reside no fato de que ela supõe uma concepção
de biopoder que não deixa espaço para outra possibilidade. Trata-se de um regime de poder
ou de uma forma de governamentalidade que inclui tudo e, nessa medida, não deixa espaço
para nada de possível. No limite, as práticas de autogoverno, em geral consideradas linhas
de fuga, e a própria autonomia dos sujeitos revelam-se parte de uma estratégia biopolítica
de autocontrole e auto-normalização. Desmoralizada, a liberdade deixa de ser
necessariamente positiva, embora não deixe de ser produtiva. Mas é ainda liberdade
controlada e alienada. Não é liberdade.
Em busca de uma linha de fuga em relação à concepção de um biopoder totalizante,
podemos dizer que as práticas de autogestão, embora por vezes sejam capturadas pelo
biopoder imperial e capitalizadas na forma de algum micro-empreendimento, guardam, no
sentido de Negri e Hardt, uma potência biopolítica e libertária, capaz de se exercer como
forma de resistência, inclusive no espaço mesmo em que se desdobram esses microempreendimentos financiados com capital humano. Supõe-se que é sempre possível
desestabilizar o micro-empreendimento e transformá-lo em micro-experimento. Mas isso só
é possível por meio de uma prática de resistência e liberdade real, prática de autonomia não
normalizadora.
O preço a se pagar por essa liberdade, o risco que se corre em nome desse microexperimento é, todavia, a qualidade de vida, a segurança financeira, o “pleno emprego”, que
se vê ameaçado ou mesmo eliminado pelas manifestações de resistência. De todo modo, um
papel de fator de desestabilização pode ser exercido até mesmo pelo micro-empreendedor
que, em sua guerrilha intra-individual, altera radicalmente as coordenadas de seu próprio
processo de subjetivação. Trata-se de voltar a autogestão biopolítica, sentido de Negri e
Hardt, contra a auto-governamentalização neoliberal.
O exercício analítico feito até este ponto demonstrar a produtividade de uma leitura
de Foucault e Negri em ziguezague, no que diz respeito à análise do capitalismo
contemporâneo por meio de um aparato categorial que tem na concepção de biopolítica sua
chave. Nesta perspectiva, gostaríamos de finalizar abordando, rapidamente, uma das várias
questões que deixamos em aberto aqui, a saber, a da relação entre a crítica da biopolítica e
a crise da propriedade intelectual, das patentes e dos direitos autorais.

BIOPODER, CAPITALISMO COGNITIVO E DIREITOS DA PROPRIEDADE IMATERIAL
O capitalismo não é somente um modo de produção econômica, mas um modo de
produção de uma vida que já não se restringe à espécie humana, ainda, um modo de
subjetivação. Não se trata apenas de reproduzir capital, mas de reproduzir sujeitos, os
produtores do capital. Esta produção subjetiva, produção de formas de vida, ocorre por
meio de e em meio a relações de poder e resistência, relações políticas, ou particularmente
biopolíticas, no sentido de que dizem respeito à reprodução da vida. Os processos de
subjetivação biopolítica sofrem forte influencia do biopoder, o qual foi e é indissociável do
capitalismo ao longo dos últimos cem anos.
No capitalismo industrial, vidas eram produzidas através de dispositivos
disciplinares (uma anátomo-política), de acordo com o modelo da máquina (FOUCAULT
1987). Assim, populações inteiras de sujeitos foram maquinizadas (uma imagem disso é o
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Vagabundo do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, 1936). Todavia, com a passagem
para um capitalismo pós-industrial e cognitivo, vidas passaram a ser produzidas também
por meio de estratégias regulatórias (FOUCAULT 1988), ou biopolítico-imperiais, de acordo
com o modelo oferecido pelo computador. Os sujeitos são, hoje, computadorizados ou
digitalizados (como ilustra, por exemplo, o personagem de George Clooney, no filme Amor
sem escalas, 2009).
Essas transições paralelas devem ser consideradas com o devido cuidado8. Com efeito,
de um lado, a sociedade (ou o poder) disciplinar está para a sociedade de controle (biopoder
imperial) assim como o capitalismo industrial está para o capitalismo pós-industrial ou
cognitivo. Portanto, a série dos regimes de poder (Foucault) e a série dos modos de
produção (marxismo) sobrepõem.
Ocorre que tanto os diferentes tipos de sociedade quanto as distintas espécies de
capitalismo, de fato, distinguem-se entre si, mas não de modo excludente. O surgimento de
uma forma nova implica o englobamento da forma antiga, sua inclusão e ressignificação por
um quadro de coordenadas mais abrangente, no qual a antiga totalidade aparece agora
como parte. Em suma, as transições não implicam a abolição da forma anterior devido ao
surgimento da forma nova.
Por exemplo, o advento de um capitalismo cognitivo, a pós-industrialização do modo
de produção não implica que a indústria ou a agricultura tenham desaparecido ou vão
desaparecer. Obviamente, elas continuarão a existir. Porém, para permanecerem vivas e
produtivas, elas terão de ser pós-industrializadas. E já estão sendo. A agricultura e a
indústria já estão sendo praticadas em larga escala de acordo com a nova lógica, que não é
mais a lógica de produção das máquinas (hardware), mas a lógica produção dos
computadores, ou seja, máquinas cuja parte mais valiosa não é física, mas a parte lógica
(software), aquela que é produzida pela programação, isto é, por uma lógica da produção de
lógicas.
Há bem mais de uma década, a sociedade em que vivemos, vem sendo chamada de
sociedade do conhecimento (CASTELLS 2000). Trata-se de uma forma de sociedade para
qual o insumo básico, o fator primário de produção (input) – estamos aqui no campo dos
fundamentos da ciência econômica – deixou de ser a terra, trabalho, capital, recursos
naturais ou maquinaria e passou a ser o banco de dados, as informações, o conhecimento. O
conhecimento enquanto tal tornou-se a riqueza fundamental em um sistema econômico
veio a chamado, consequentemente, de capitalismo cognitivo9.
No contexto do capitalismo cognitivo, ocorre uma digitalização generalizada da vida
cotidiana, em casa, na escola, no trabalho, no lazer. Hoje, parecemos já nascer conectados a
monitores touch screen. É muito comum que o primeiro hábito matinal, anterior mesmo à
escovação dos dentes, seja conferir as atualizações do dia em um tablet ou em um smart
phone E isso, depois de ter usado o controle remoto universal para desligar a TV pouco antes
de adormecer. Este processo nem é banal nem é aleatório. Ele afeta a agonística básica entre
poder e resistência que constituía a forma de vida dominante em cada época. Vivemos em
tempos de tectônica ou de peristáltica biopolítica, uma vez que se trata de uma digitalização
do próprio processo de subjetivação. Há aí um ciber-biopoder que se concretiza por meio da
digitalização da vida em conformidade com a lógica de um capitalismo, que, por sua vez,

No diz respeito à transição da sociedade disciplinar para a sociedade de controle, é impossível não
mencionar um texto de Gilles Deleuze, que define, em grande medida, o horizonte de nossa análise, a
saber, o Post-scriptum sobre as sociedades de controle.
9 A noção de capitalismo cognitivo foi provavelmente introduzida pelo editor chefe da revista
Multitudes, Yann Moulier-Boutang (COCCO, GALVÃO & SILVA 2003). No entanto, a noção ressoa,
explícita ou implicitamente, em diversos outros autores, por exemplo: na noção de sociedade da
informação, utilizada por Manuel Castells (2000), ou na de ciber-capitalismo, empregada por Pierre
Lévy (1999). Tal abundância de nomes para a mesma coisa indica que o que está em jogo não é apenas
a percepção deste ou daquele autor, nem desta ou daquela, corrente. A recorrência do problema em
diferentes referenciais teóricos prova não só sua existência, mas, sobretudo, a sua relevância.
8
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apresenta-se de modo sempre renovado10, reformado, ou até mesmo, revolucionado, mas
que, em suma, designamos como capitalismo cognitivo.
O advento de um capitalismo cognitivo de alto desempenho, todavia, expõe os
antagonismos inerentes e as fraturas sociais. A lógica da compra-e-venda, no limite,
constrange a produção e contradiz a si mesma. A bolha continua a crescer até que, finalmente,
explode. Se não for agora, não tarda muito mais. A vulgata marxista torna-se extremamente
interessante quando levamos em consideração a ideia de capitalismo cognitivo ou de uma
sociedade baseada no conhecimento, pois conhecimento e informação são radicalmente
diferentes de outros tipos de bens.
Passando por uma importante seara dos estudos jurídicos, o capítulo do Direito Civil
dedicado ao Direito das Coisas, notamos que conhecimento e informação tal como são
amplamente produzidos hoje são bens especiais, que não se enquadram propriamente
naquilo que se espera de um bem, por várias razões: (a) são bens imateriais ou intangíveis;
(b) são altamente reprodutíveis e remontáveis, sem perda de qualidade; (c) não se tornam
escassos com a troca nem com o uso, pelo contrário, quanto mais se compartilha, mais se
tem; (d) precisam ser compartilhados ou comunicados, do contrário não existem de fato,
não vêm à luz; (e) sua alta reprodutibilidade faz com que seu preço tenda a se reduzir a zero
(ou ao preço de uma conexão à internet, o que é outra coisa).
No vocabulário jus-civilista dir-se-ia que informação e conhecimento tendem a serem
postos fora do comércio, como o ar ou a luz solar. De fato, se considerarmos o turbilhão de
informações dentro do qual vive o sujeito neoliberal ordinário, estes bens estão tão
disponíveis que precisamos nos proteger de seu impacto (e filtro solar não serve para isso).
O avanço do capitalismo cognitivo implica não só uma digitalização da vida, mas uma
informatização, ou uma transformação da sociedade em uma sociedade da informação (e do
conhecimento), onde se produz e se consume mais informação (e conhecimento) do que
nunca. Trata-se de uma sociedade cujos bens, cuja riqueza, cujo input básicos, o
conhecimento e a informação, tendem constitutivamente a se tornar comum, no sentido em
que falam Negri e Hardt (2001).
Yochai Benkler (2006), entre outros, mostra que a produção de conhecimento, a
produção epistemológica realizada no campo das ciências, é exemplo um bom disso: quanto
mais informações circulam, mais conhecimento se produz. Por outro lado, a restrição ou o
bloqueio do fluxo informações faz com que a produção de conhecimento decresça e, com
ela, produção de riqueza. No campo das artes, é semelhante. Quanto menor a circulação de
informação (imagens, sons, textos), menor a produção estética.
O cerceamento da circulação de dados implica que certa quantidade de riqueza
cognitiva, artística, imaterial, que poderia ser produzida, deixa de ser produzida porque não
poderia ser comprada nem vendida, porque seria, na abundância transbordante da
circulação de informação, uma riqueza comum. Trata-se, portanto, de uma produção
exorbitante e incalculável, produção de uma riqueza que não é apropriável nem pública nem
privadamente, porque é comum. É a produção do comum, a comunalização da propriedade
imaterial.
Em outros termos, o desenvolvimento das tecnologias informacionais, especialmente
a internet, é inteiramente decisivo para o capitalismo cognitivo porque ele levou a uma
produção e a um consumo exorbitantes bens imateriais. Produz-se e consome-se como
nunca. E é esta troca que produz capital. Entretanto, ela produz também uma riqueza já não
se consegue contabilizar porque se torna comum e resiste para se manter como tal.
É evidente que uma estratégia de contenção da crise de superprodução imaterial e da
consequente formação de riqueza comum vem sendo adotada pelo Império (Estados e
A ideia de um capitalsimo renovado, um novo espírito do capitalismo, um neocapitalismo, que se
teria formado ao longo das últimas décadas, equipado com uma capacidade inédita de retorsão das
críticas que o atingem tornou-se lugar-comum nos últimos anos. Slavoj Zizek (2011), Luc Boltanski
& Ève Chiapello (2009), Richard Sennet (2006) e Jeremy Rifkin (2001), são alguns dos participantes
dessa discussão.
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grandes corporações), como entendem Negri e Hardt (2009). Um termo consagrado pela
mídia e pela publicidade para designar, no seu conjunto, essa estratégia de ciber-biopoder
pode ser utilizado aqui: guerra contra a pirataria (war on piracy).
Entre outras, esta faz parte das guerras democráticas e pró-direitos humanos – legado
de Bush ao qual Obama deu um ar mais suave e sofisticado – como a guerra contra o terror
(war on terror) ou guerra contra as drogas (war on drugs). Cada vez mais criminalizada, a
pirataria poderia ser incluída entre os quatro cavaleiros do infoapocalispe que, segundo
Assange (2013), circulam impunemente na internet criptografada, na tenebrosa Deep Web:
a pornografia infantil, a lavagem de dinheiro, o narcotráfico e o terrorismo.A guerra contra
a pirataria visa obviamente a proteção de patentes, licenças e direitos autorais. Estes se
tornaram motivo de guerra pelo fato de que, no capitalismo cognitivo, a propriedade
intelectual, especialmente, patentes e licenças sobre produtos e procedimentos se tornaram
o eixo da reprodução do capital.
Em outras palavras, na sociedade pós-industrial e informacional, a propriedade
intelectual cumpre o papel que a propriedade dos meios de produção cumpria na sociedade
industrial. Os direitos autorais constituem o fundamento da superestrutura jurídicoideológica do capitalismo cognitivo. Eles funcionam como firewalls que tentam represar a
comunalização da informação e do conhecimento, restringindo seu fluxo, tornando-os
escassos, transformando-os em commodities.
No entanto, com o aumento contínuo do fluxo, a represa apresenta dificuldade
crescente para contê-lo. Em algum momento, o dreno deixa de dar conta da vasão de saída,
não importa qual seja seu tamanho, e o estouro ocorre onde menos se espera (muitas vezes,
na periferia, mas, às vezes, também no centro, em como em 2008). No seio do estouro da
represa, temos, desta vez, a crise de identidade da propriedade intelectual e de seu aparato
jurídico de salvaguarda, constituído pelo campo de saber-poder dos direitos autorais.
De acordo com Negri e Hardt (2004 e 2009), patentes e direitos autorais fazem parte
de uma grande estratégia de privatização da riqueza comum que circula nas redes digitais
sob as formas de textos, sons, imagens, vídeos. Em grande parte, estas informações não são
produtos de um autor ou grupo de autores; elas são produto das redes que as hospedam e
delas se servem de modo comum, em rede. Do ponto de vista das redes de produção de
informação e conhecimento, licenças e direitos autorais interrompem o processo de
produção coletiva, de criação e de inovação. Mas não é só isso, não se trata apenas de lucros
cessantes. Há um processo de alienação imediata e muito mais agressiva em ação, a saber,
o confisco do produto das redes na forma de sua privatização por meio dos nos mecanismos
jurídicos de proteção da propriedade intelectual.

BIOPOLÍTICA, CIBER-ATIVISMO E A POTÊNCIA DO ANÔNIMO
No mesmo território em que o ciber-biopoder impera, eclodem, todavia, focos de
resistência, experiências de ciber-ativismo (ou de hacktivismo11), paras as quais, na maior
parte, não dispomos de mapas, mas apenas algumas pistas.
Apesar de suas singularidades, as práticas de ciber-resistência parecem compartilhar
alguns pressupostos. Um deles pode ser encontrado em trabalhos visionários de Roland
Barthes (2004) e de Michel Foucault (2001). Ainda no final dos anos 196012, ambos
promoveram uma dessubjetivação massiva da filosofia, ao mostrar que, do ponto de vista
da prática do discurso, o autor está morto. Na mesma linha de argumentação, Jean-François
Lyotard, já em 1983, constatava que “livro está morto”, frase que, hoje, podemos ler
facilmente em um e-book reader. Em 1998, Tom Zé assinava o “manifesto do arrastão
cultural”, propondo uma “estética do plágio”, na qual o autor cedia lugar ao
“plagicombinador”, ou seja, o músico enquanto alguém disposto a fazer um arrastão,
rompendo com todo direito autoral, de elementos culturais diversos a serem recombinados
de maneira, ao mesmo tempo, repetida e diferente.
11
12

Ver: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hacktivismo
O texto de Barthes, que é um ano mais jovem que o de Foucault, data de ano revoltado de 1968.
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A internet não existiria sem o hipertexto. Texto sem começo nem fim, sem separação
entre autor e leitor (ou mesmo sem autor), o hipertexto é a consequência mais evidente da
morte do autor em nossas vidas digitais cotidianas, em nossa ciber-biopolítica de cada dia.
Um de seus resultados mais impressionantes é a Wikipédia13, que é simplesmente a maior
enciclopédia de que se tem notícia em toda a história humana. A Wikipédia tornou-se um
imenso manancial de informação e conhecimento exatamente porque a lógica de sua
construção se baseia na multiplicação da autoria anônima, numa fragmentação
(esquizofrenização) da subjetividade produtora do hipertexto. Uma vez que ela tem
inumeráveis e inidentificáveis autores, pode-se dizer que a Wikipédia não tem autor.
Se o texto já não precisa de um autor, se o conhecimento não precisa de um sujeito, se
a obra de arte não precisa de um gênio criador – se o autor está morto –, que sentido há em
se falar em direitos do autor ou direitos autorais? Que legitimidade pode ter a proibição da
reprodução de bens imateriais para uso próprio ou para distribuição gratuita? Quem ganha
com isso? Ao contrário do que a propaganda contra a pirataria faz parecer, não há uma crise
da produção artística nem tampouco da produção científica. A crise não é de autores nem
de leitores. Pelo contrário, a crise é de editoras, gravadoras, produtoras, os fieis depositários
do espólio do autor – e seus únicos beneficiários. Daí o surgimento de certos movimentos
políticos de resistência que praticam a contra-conduta (FOUCAULT, 2011) nos dias atuais,
que podemos descrever como práticas de contra-ciber-biopoder.
A resistência à guerra contra pirataria assume, por exemplo, a forma das práticas de
copyleft14, bem como do desenvolvimento de licenças abertas como Creative Commons15, que
impedem a comercialização por terceiros de obras cuja autoria tenha sido renunciada.
Trata-se de um foco de resistência extremamente importante incubado no interior do
Direito e do processo de sua produção. Se o copyright é um mecanismo jurídico de alienação
privatizadora do comum, o copyleft é o mecanismo jurídico que lhe contesta e
reconvenciona, resistindo à altura. Há todo um trabalho de resistência a ser feito no interior
da própria burocracia e do processo – quem foi Kafka senão um burocrata resistente? É este
trabalho, em sua especificidade, em sua tecnicidade, que capacita o “operador do Direito” a
se tornar um produtor efetivo do Direito; a parar de se prostrar “diante da lei” e atravessar
porta adentro (KAFKA 2009). Há batalhas técnico-jurídicas, processuais e procedimentais,
formalistas e positivistas, a serem travadas. A resistência demanda contaminadores nesta,
como em outras, linhas de frente. E o cenário não é tão desfavorável. Ao mesmo tempo em
que se difunde internacionalmente, nos EUA, já houve a formação de precedente favorável
ao copyleft, como resultado diretamento de uma militância advocatícia digna do nome
(LESSIG 2005).
As experiências de resistência ciber-biopolítica incluem, por certo, as ações do
WikiLeaks e de seu porta-voz, Julian Assange (2013), que alerta para o fato de que a internet
tornou-se o principal aparato de controle em uma sociedade em que a vigilância se
generalizou. “O Big Brother não existe, ele está em toda parte” (KYROU 2010), levamos
dispositivos de vigilância em nossas bolsas e bolsos, precisamos estar conectados 24 horas
por dia, sete dias por semana. Remanejando um termo de Foucault (1988), podemos dizer
que vivemos em um ciber-panoptismo global (e plenamente interiorizado, autonomizado).
Assange (2013) propõe, como tática resistência, a criptografia do código que trafega nas
info-vias, de modo a retirá-lo do alcance dos interceptores dos Estados e das empresas
(Império). É, portanto, no disfarce, na desestabilização, na des-identificação, no anonimato
garantido pela criptografia, que o movimento cypherpunk, literalmente, “os punks da
criptografia”, do qual Assange e o WikiLeaks fazem parte, entre outros baseiam a ciberresistência.
Com efeito, muitos movimentos de ciber-resistência organizam-se explicitamente em
torno do anonimato, de certa forma mimetizando o caráter anônimo do poder ao qual
Ver: http://pt.wikipedia.org/
Ver: http://pt.wikipedia.org/wiki/Copyleft
15 Ver: http://pt.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
13
14
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resistem. Outro movimento pautado pelo anonimato é Anonymous16, que surgiu nos EUA
para se expandir rapidamente pelo mundo afora. Inidentificáveis por definição, de algum
modo, estes movimentos exprimem a potência da resistência anônima, que não tem um
líder nem um nome nem um autor – pois o autor está morto, há muito tempo.
Portanto, eis nossa hipótese: o anonimato é um dos traços mais marcantes da
multidão, em especial, nos contextos de resistência ciber-biopolítica. Anônima é a
subjetividade dividual que resiste. Anônima é a multidão, sujeito biopolítico dotado de um
intelecto geral que produz conhecimento comum. O sujeito epistemológico do
conhecimento comum é a multidão anônima. Em lugar de ser negligenciada, a potência da
resistência biopolítica do anonimato deveria servir como fio condutor para uma cartografia
das experiências de contra-ciber-biopoder. Aliás, esta poderia incluir, por exemplo, uma
tentativa de compreensão das implicações da ciber-resistência nas manifestações que
estouraram no Brasil em maio de 2013 e que ainda não acabaram de reverberar.
No entanto, faça-se uma advertência. Apesar do notável potencial de resistência que
tem o ciber-ativismo, é importante não perder de vista coisas como sua versão
politicamente correta e neutralizada, aquela que vem sendo chamada de sofativismo
(slackactivism)17. Trata-se de uma militância preguiçosa, um pseudo-ativismo, altamente
praticado, que se presta apenas ao consolo da consciência de quem crê contribuir para um
mundo melhor assinando petições online ou reencaminhando mensagens de reivindicação
de direitos.
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¿THE LAW CAN BE AN EFFECTIVE LIMIT TO THE USE OF POLICE FORCE
FOR "CROWD CONTROL"? A FIRST APPROACH TO THE PROBLEM
PODE O DIREITO SER UM LIMITE EFETIVO AO USO DA FORÇA POLICIAL
PARA O “CONTROLE DE MULTIDÕES”? UMA PRIMEIRA APROXIMAÇÃO AO
PROBLEMA.
Fernando Iván Ruiz Perdomo2
RESUMEN: En la segunda decada del siglo XXI hemos asistido a un proceso de irrupcion de
la política a escala planetaria, que denuncia la vacuidad de las democracias modernas, el
impacto de las medidas de gobierno neoliberal y del sistema capitalista en su fase actual de
acumulacion exacerbada. Ante el acontecimiento, no se ha hecho esperar la respuesta del
orden policial por vía de un dispositivo activo – re – activo y de dialogo condicionado, que
movilizo, principalmente, dos aparatos de Estado, la jurisdiccion para la criminalizacion de
la protesta y la policía, para el empleo de la fuerza. El uso indiscriminado y desproporcional
que este ultimo aparato de Estado ha hecho de la fuerza, ha motivado importantes
reflexiones sobre sus límites. Es en este debate que se inscribe la investigacion que nos
proponemos desarrollar, partiendo del cuestionamiento de la teoría de la soberanía como
grilla de inteligibilidad de las nuevas tecnologías de poder, en la perspectiva de revisar la
manera en que el poder de hacer morir y dejar vivir, va ha ser articulado con las nuevas
economías de poder, que hacen de la vida, en la singularidad de los cuerpos y las mentes,
pero tambien en la especie, en la generalidad de la poblacion, el objeto de su intervencion.
En síntesis, lo que nos proponemos revisar, es la manera en que ese poder soberano, dirigido
para el control de la protesta, se articula en los contextos de las tecnologías del biopoder y
la disciplina.
RESUMO: Na segunda decada do seculo XXI nos assistimos a um processo de irrupçao da
política a escala planetaria, que faz denuncia da vacuidade das democracias modernas, do
impacto das medidas do governo neoliberal e do sistema capitalista na sua fase atual de
acumulaçao exacerbada. Ante o acontecimento, venho a resposta da ordem policial, por via
de um dispositivo ativo – re – ativo e de dialogo condicionado, que mobilizo, principalmente,
dos aparelhos de Estado, a jurisdiçao para a criminalizaçao da protesta, e a polícia, para o
emprego da força. O uso indiscriminado e desproporcional que o ultimo aparelho do Estado
fez da força, ha motivado importantes reflexoes sobre os seus limites. E nesse debate que se
insere a pesquisa que nos nos propormos fazer, a partir da critica feita a teoria da soberania
como grilha de inteligibilidade das novas formas do poder, na perspectiva de revisar a
maneira em que o poder de fazer morrer e deixar viver, va ser articulada com as novas
economias do poder que fazem da vida, na singularidade dos corpos e as mentes, mas
1 El presente artículo se trata de un acercamiento inicial a la temática de investigación de mi
disertación de maestría en Derechos Humanos que curso actualmente en la Universidad Federal de
Pará.
2 Abogado de la Universidad Surcolombiana, especialista en derecho público de la Universidad
Autónoma de Colombia, estudiante de maestría en derechos humanos de la Universidad Federal de
Pará - Brasil. Investigador del Centro de Estudios sobre Intervención Penal CESIP y del grupo de
investigación Derecho Internacional y Paz.
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tambem, da especie na sua generalidade da populaçao, o objeto de sua intervençao. Em
síntese, o que nos propormos estudar, e a maneira em que esse poder soberano, voltado ao
controle do protesto, se articula nos contextos do biopoder e a disciplina.
ABSTRACT: In the second decade of the century we have witnessed a process of emergence
of politics on a global scale, denouncing the emptiness of modern democracies, the impact
of measures neoliberal government and the capitalist system in its current phase of
heightened accumulation. Before the event, has not been made wait for the response of the
police order via an active device - re - active and conditional dialogue, which mobilized
mainly two units of state jurisdiction to the criminalization of protest and police for the use
of force. The indiscriminate and disproportionate use the latter has made state apparatus of
force, has led to important insights about its limits. It is in this debate that the research we
intend to develop, based on the questioning of the theory of sovereignty as a grid of
intelligibility of the new technologies of power, in the context of reviewing the manner in
which the power to die and leave falls live, will have to be coordinated with the new
economies of power that make life in the uniqueness of the bodies and minds, but also in
kind, in the general population, the object of his intervention. In short, what we intend to
review, is the way that sovereign power, aimed to control the protest is organized in the
context of biopower technologies and discipline.
PALABRAS CLAVE: Uso de la fuerza policial, soberanía, poder disciplinar, biopoder.
SUMARIO: 1. Introduccion. 2. Derecho y uso de la fuerza 3. Limitaciones de la soberanía
como grilla de inteligibilidad del poder 4. El poder soberano y la revuelta. 5. La imbricacion
de las tecnologías de poder y el uso de la fuerza policial en el “control de multitudes”. 6.
Conclusiones

INTRODUCCIÓN
Pese al rimbombante declarado fin de la historia en la version de la democracia
liberal y el sistema capitalista, del supuesto consenso de la humanidad sobre los derechos
humanos y el progreso como norte de las sociedades y los gobiernos, en esta segunda
decada del siglo XXI a lo que asistimos es a la irrupcion de variados y novedosos procesos
de accion política que han sacudido el mundo, procesos que han cuestionado el orden
policial, que han instituido el desacuerdo de la política, que han denunciado la vacuidad de
las democracias modernas, el impacto de las medidas de gobierno neoliberal y del sistema
capitalista en su fase actual de acumulacion exacerbada.
Estos procesos no se localizan en tal o cual continente, en tal o cual país o grupo de
países, no es un privilegio exclusivo de los pueblos en situacion de periferia; su dimension
es a escala planetaria, envuelve los cinco continentes, pero ademas, a sociedades con amplia
diversidad cultural, con diferentes tipos de gobierno, sean republicas -presidencialistas,
parlamentarias, semiparlamentarias o semipresidenciales- monarquías -parlamentarias,
semiparlamentarias o absolutas- o dictaduras; con diferentes formas de Estado, Federados,
o Unitarios, con economías de libre mercado y propiedad privada sobre los medios de
produccion.
Las calles, las autopistas, las plazas nuevamente son el escenario de la protesta social
-ya no son exclusivamente para la circulacion de personas y vehículos, o para la recreacion
de las familias-, estan siendo copadas por masivas manifestaciones, son el lugar de
encuentro con el otro, son el espacio de la deliberacion democratica, de la participacion de
quienes transformaron el miedo en una actuacion política de lucha contra las tecnologías de
poder que las sujetan a ser buenos ciudadanos para el capital. Pero ademas de las plazas y
las calles, lugares tradicionales de la protesta, ha emergido el recurso extraordinario de la
virtualidad, de las redes sociales y la mensajería instantanea, donde las convocatorias, los
acontecimientos, las denuncias pueden hacerse en tiempo real o por lo menos, con una
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velocidad que hace poco anos era impensable. Ya son una constante en las redes los videos,
las imagenes, los relatos que circulan al calor de las manifestaciones.
Entre los multiples procesos emergidos, pueden resaltarse, sin el animo de
desconocer otros igualmente importantes, lo que se denomino la primavera arabe, que
incluyo alzamientos populares en el norte de Africa y oriente medio, el movimiento de los
indignados en Espana, Grecia, Portugal en Europa, los "Occupy Wall Street" y las
manifestaciones de ferguson contra la violencia policial en Estados Unidos, los estudiantes
Chilenos, los campesinos Colombianos y el Movimiento de Pase Libre en el Brasil. Son estos
dos ultimos procesos, el paro agrario de 2013 en Colombia y las protestas de junio de 2013
en Brasil, los que motivaron la presente reflexion y por tal, sin ser su objeto, en algunas
ocasiones haremos referencia a los mismos y a las actuaciones de la policía militar del
Estado de Para-Brasil y de la policía nacional de Colombia.
Ante el acontecimiento, la respuesta del orden policial ha conjugado una suerte de
discursos, practicas, acciones, reacciones, que podemos caracterizar provisionalmente
como un dispositivo activo – re – activo y de dialogo condicionado como mecanismo de
disuasion, a traves del cual se propuso conjurar la protesta, conservar el statu quo, en tanto
inscripcion de lo real, y por consiguiente, restablecer el orden y el retorno del curso
“normal” de las cosas.
Cuando refiero que se trata de un dispositivo activo, lo hago en sentido de entender
la policía como aparato de Estado, pero principalmente, como tecnología de gobierno,
aquella que disciplina lo que escapa al control del poder disciplinar, en virtud del
desplazamiento que en el siglo XVIII permitio anexar la funcion disciplinaria
(…) a su papel de auxiliar de justicia en la persecución de los criminales
y de instrumento para el control político de las conjuras, de los
movimientos de oposición o de las revueltas, (...) Función compleja, ya
que une el poder absoluto del monarca a las más pequeñas instancias de
poder diseminadas en la sociedad; ya que, entre estas diferentes
instituciones cerradas de disciplina (talleres, ejércitos, escuelas),
extiende una red intermedia, que actúa allí donde aquéllas no pueden
intervenir, disciplinando los espacios no disciplinarios; pero que cubre,
une entre ellos, garantiza con su fuerza armada: disciplina intersticial y
metadisciplina. (FOUCAULT, 2002, p. 219)
Lo que significa que la policía no actua solo sobre el acontecimiento y su represion,
sino mas bien, en la continuidad, en el mantenimiento del curso “normal”, segun las
distribuciones espacio temporales de los cuerpos y las cosas, distribuciones que no
necesariamente estan exentas de violencia. No obstante, una vez surgido el acontecimiento,
la fuerza desnuda del aparato se hace mas visible, marca los cuerpos y las mentes a las luz
del día, bajo el escrutinio de la sociedad y ante los ojos apavorados e indignados de quienes
acreditan en el discurso ciudadano.
Entre otros componentes del dispositivo, como la estigmatizacion y desligitimacion
de la lucha social, principalmente por la accion de los medios de comunicacion de masas, en
el fragor de la manifestacion se acrecenta sobre la protesta, la actuacion de dos grandes
aparatos de Estado, de un lado la jurisdiccion por vía de la criminalizacion y la
judicializacion de los participantes y del otro la Policía, con el uso de la fuerza,
indiscriminado y sin restricciones, contra las manifestantes.
Este ultimo aparato de Estado y el uso que hace de la fuerza, fue objeto de energicos
cuestionamientos y denuncias durante los procesos de movilizacion en Brasil y Colombia,
motivando incluso, por lo menos en los inicios de la manifestacion, discursos
gubernamentales y de medios de comunicacion que cuestionaban el uso exacerbado de la
fuerza, así como posteriores informes, relatorios y artículos científicos que hacían lo propio.
Esto ha contribuido a una reflexion mayor sobre las practicas policiales, especialmente, de
los cuerpos especializados que se han constituido en los países para el “control de
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multitudes”, que en el caso de Colombia, esa unidad corresponde al Escuadron Movil
Antidisturbios que data del ano 2003 y en el caso del Estado de Para-Brasil al Batallon de
Choque (Batalhao de Choque) de la Policía Militar, que data del ano de 1992.
Es en este conjunto reflexivo sobre el uso de la fuerza policial, la protesta y la
democracia que se inscribe el proyecto de investigacion que aquí se presenta, en la
perspectiva de problematizar el discurso teorico de la policía como cuerpo esencialmente
represivo, y en segundo lugar, la relacion del derecho con los diferentes tipos de poder
descritos por Foucault, es decir, las posibilidades del primero de instituirse en limite efectivo
de los segundos, especialmente, en cuanto al uso de la fuerza que la policía, como tecnología
de gobierno, hace uso para la conjura de la manifestaciones publicas.

DERECHO Y USO DE LA FUERZA
Realizar el proceso investigativo tomando por su centro de analisis el sistema
normativo Estatal como fundamento, organizacion y limite del uso de la fuerza policial
cuando es empleada en el control de manifestaciones publicas, nos conduciría a realizar una
interpretacion constitucional y legal del “deber ser” de la actuacion del funcionario de
policía en un contexto democratico como se autoproclama el discurso jurídico de las
Republicas de Colombia y Brasil. Para ello, debemos rever en el derecho aquellos principios
que estarían en tension en cuanto a la problematica estudiada, es decir, de un lado el
principio de legalidad, el orden publico en sus desdoblamientos de seguridad y tranquilidad
publicas, los derechos de los terceros afectados y del otro, la soberanía popular, la
democracia participativa y el derecho de protesta, para con ellos y en un test de
proporcionalidad3, o en un ejercicio de ascenso justificativo4 o de una composicion
satisfactoria de las exigencias del caso y las pretensiones de la norma adecuada5, encontrar
3 Robert Alexy plantea el Test de Proporcionalidad como modelo para resolver las tensiones que
puedan presentarse entre principios, "(...) La solución consiste, más bien, en la determinación de una
relación de precedencia referida a las circunstancias del caso entre los principios que entran en colisión.
De esta manera, el principio que tiene precedencia restringe las posibilidades jurídicas de la satisfacción
del principio desplazado. Este último sigue siendo parte del orden jurídico. En algún otro caso, puede
invertirse la relación de precedencia" (2004, p. 163).
4 Ronald Dworkin plantea en el derecho como integridad deberá hacerse la mejor intrepetación de
“(…) un juicio acerca del derecho (…) es equivalente a la afirmación de que uno u otro principio
provee la mejor justificación de una parte de la práctica jurídica. ¿Mejor en qué sentido?
Interpretativamente mejor. Mejor, esto es, porque se ajusta mejor a la práctica jurídica y la presenta
en una mejor luz. En tal caso, cualquier razonamiento jurídico resulta vulnerable a lo que podemos
llamar <<ascenso justiticativo>> (justificatory ascent). Pongamos que levantamos un poco la mirada
de los casos particulares que parecen más apropiados de modo inmediato y contemplamos otras
áreas del derecho, o que incluso la levantamos bastante y contemplamos el derecho de accidentes,
por ejemplo, o de modo aún más general el derecho constitucional, o nuestras asunciones acerca de
la competencia o la responsabilidad judicial. En tal caso podríamos descubrir una seria amenaza para
nuestra afirmación de que el principio que íbamos a apoyar nos permite ver nuestras prácticas
jurídicas en su mejor luz. Porque podríamos descubrir que tal principio no es compaginable o de
algún modo no se ajusta bien a otro en el que nos tenemos que apoyar para justificar una parte más
amplia del derecho”(2007, p. 67).
5 Gustavo Zagrebelsky plantea la necesidad que en la interpretación del derecho, el interprete realice
un proceso de composición satisfactoria entre las exigencias del caso y las normas adecuada, es decir
que no debe ser “Un estudio del derecho, y peor aún, una jurisprudencia completamente encerrados
en las formulaciones jurídicas, sin conciencia alguna de los fenómenos a los que éstas dirigen su
fuerza normativa, serían obras extravagantes de <<juristas puros>> (como existen no pocos,
orgullosos e inútiles), que no deberían interesar a nadie”. (…) En el proceso de interpretación del
derecho, el caso es el motor que impulsa el intérprete, y marca la dirección. Partiendo del caso se
acude a él derecho para interrogarlo y obtener de él una respuesta. A partir del caso, el interprete
procede a buscar las leyes y vuelve a él, en un procedimiento circular (el llamado <<circulo
interpretativo>>) de dirección bipolar que finaliza cuando se componen de modo satisfactorio las
exigencia del caso y las pretensiones de las reglas jurídicas” (ZAGREBELSKY, 2011, p. 1663-164).
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una alternativa argumentativa que permita hacer efectivos los principios en tension,
definiendo unos parametros de actuacion general que deben cumplir los funcionarios de la
institucion policial para un uso adecuado de la fuerza.
Esta reflexion nos llevaría, probablemente, a la conclusion descriptiva de una
situacion ideal - legal de la actuacion de la policía en la problematica estudiada en virtud de
los parametros que deben orientar el proceder general de estos aparatos de Estado. Por esta
vía, encontraríamos el abuso de la fuerza como una situacion que se restringe a la no
aplicacion de lo ordenado, es decir, a una transgresion del mandato legal por parte de aquel
o aquellos funcionarios cuestionados, o cuando mas, a una situacion de represion particular
y localizada que se desvía del mandato legal.
Incluso, tambien podríamos haber llegado a la conclusion que el uso efectivo de la
fuerza es el unico mecanismo posible que logre conjurar el desenfreno de una turba que
subvierte el orden y hace suya la violencia, con lo cual se menoscaban los derechos de los
demas asociados, derechos que por demas, el Estado esta compelido a proteger. Así mismo,
por esta vía de argumentacion de la fuerza legitima, sería menester recordar a esas masas
desenfrenadas que sus derechos van hasta donde comienzan los de los demas, que un
Estado democratico, como el Colombiano y Brasilero, se han racionalizado los mecanismos
por los cuales los ciudadanos pueden hacer sus reclamos o resolver sus litigios, de tal suerte
que, si alguien requiere de la proteccion de un derecho o pretende alguna modificacion
respecto del estado actual de cosas, deberan hacerlo por los mecanismos institucionales
establecidos, ya sea por vía de peticiones respetuosas, de acciones judiciales individuales o
colectivas de quien(es) se crea(n) amenazados o lesionado(s) en un derecho o si se prefiere,
mediante la aspiracion electoral para ocupar los cargos del Estado, pues cualquier otra
posibilidad, esta proscrita en las sociedades modernas.
No obstante la importancia de estos analisis, encontraba tambien que, para lograr
una mejor comprension de la problematica, es decir, el uso de la fuerza ejercida por los
cuerpos de policía para el control de las manifestaciones publicas que cuestionan el orden
policial, se hacía necesario pasar por los estudios relativos al poder, sobre su fundamento,
su legitimidad y su límite, pero tambien y principalmente, sobre su ejercicio, sobre la
relacion de poder, por la manera en que esta se expresa, se articula, se desplaza, se ajusta,
se transforma, se somete a tecnicas y tecnologías de poder.
En el caso de los estudios sobre el poder, retomaremos los analisis sobre la
gubernamentalidad y las tecnologías de poder realizados, principalmente, por Michel
Foucault en los anos 70 del siglo pasado, así como su crítica a la teoría de la soberanía como
grilla de inteligibilidad del poder, dado que, resulta necesario
(…) desembarazarnos de esa concepción jurídica del poder, de esta
concepción del poder a partir de la ley y de la soberanía, a partir de la
regla y de la prohibición, si queremos proceder a un análisis ya no de la
representación del poder, sino del funcionamiento real del poder.
(FOUCAULT, 1999)
Lo que va estar en el centro de las preocupaciones de Foucault, no es tanto en el
orden del ¿que? o del ¿quienes?, de su fundamento y detente, sino del como, es decir, el
ejercicio del poder, de la manera en que este se inviste en la relacion misma, analizando las
formas que adopta, las tecnicas que despliega, las articulaciones y desplazamientos que
mantiene con los grandes aparatos de poder, de ahí la necesidad de ruptura con
(…) el discurso y la técnica del derecho (que) tuvieron (como) (…) función
esencial (…) disolver, dentro del poder, la existencia de la dominación,
reducirla o enmascararla para poner de manifiesto, en su lugar, dos
cosas: por una parte, los derechos legítimos de la soberanía y, por la otra,
la obligación legal de la obediencia (FOUCAULT, 2000, p. 35).
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LIMITACIONES DE LA SOBERANÍA COMO GRILLA DE INTELIGIBILIDAD DEL PODER
Foucault se esfuerza por mostrarnos las serias limitaciones teoricas que la doctrina
de la soberanía tiene y que no nos permite un abordaje adecuado, “un analisis concreto de
la multiplicidad de relaciones de poder” (FOUCAULT, 2000, p. 49), que no nos deja apreciarlo
en sus bordes, en la relacion capilar, en el como las practicas, las tacticas y las tecnicas
cobran cuerpo. En ese sentido, y en el orden de las preocupaciones de metodo presentadas
por el autor citado, pueden senalarse, a modo de resumen, las siguientes limitaciones:
En primer lugar, la continuidad que estos estudios, emprendidos principalmente por
juristas y filosofos, dan al problema de la soberanía, caracterizada y construida, en su
formulacion inicial, “entorno el problema de la monarquía y del monarca” (FOUCAULT, 2000,
p. 42), y luego, transmutada y ajustada a las actuales democracias liberales, bajo la soberanía
nacional o popular. Esta esencialidad de la soberanía constitutiva del poder conlleva a la
asuncion de un analisis deductivo del mismo, que parte “del centro y trat[a] de ver como se
prolonga” (FOUCAULT, 2000, p. 39) hasta la relacion misma. En su lugar, habra que
(…) captar el poder en sus extremos, en sus últimos lineamientos, donde
se vuelve capilar; es decir: tomar el poder en sus formas y sus
instituciones más regionales, más locales, sobre todo donde ese poder, al
desbordar las reglas del derecho que lo organizan y lo delimitan, se
prolonga, por consiguiente, más allá de ellas, se inviste de unas
instituciones, cobra cuerpo en unas técnicas y se da instrumentos
materiales de intervención, eventualmente incluso violentos. (…) En
otras palabras, captar el poder por el lado del extremo cada vez menos
jurídico de su ejercicio. (FOUCAULT, 2000 p. 36-37)
Y por tanto, hacer
(…) un análisis ascendente del poder, (...) partir de los mecanismos
infinitesimales, que tienen su propia historia, su propio trayecto, su
propia técnica y táctica, y ver después cómo esos mecanismos de poder,
que tienen por lo tanto su solidez y, en cierto modo, su tecnología propias,
fueron y son aún investidos, colonizados, utilizados, modificados,
transformados, desplazados, extendidos, etcétera, por unos mecanismos
cada vez más generales y unas formas de dominación global. (FOUCAULT,
2000, p. 38)
En segundo lugar, la relacion que establece la soberanía, una vez superadas las
fundamentaciones de derecho divino del poder, a partir de los teoricos del derecho natural,
tratase de una vinculacion eminentemente contractual, entre los subditos y el soberano, o
entre los ciudadanos y el Estado6, donde esa relacion es entendida como
“(...) el poder concreto que todo individuo posee y que, al parecer, cede,
total o parcialmente, para constituir un poder, una soberanía política. En
(...) este conjunto teórico al que me refiero, la constitución del poder

Los sistemas jurídicos Colombiano y Brasilero descansan sobre la teoría de la soberanía popular
como fundamento del poder del Estado. En el primer caso, el artículo 3 de la constitución política
establece que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El
pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la
Constitución establece”. En el segundo, el artículo 1 de la constitución establece que “Art. 1º A
República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a
soberania; (…) Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.
6
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político se hace (...) según el modelo de una operación jurídica que sería
del orden del intercambio contractual”. (FOUCAULT, 2000, p. 27)
Por oposicion a este entendimiento del poder como una posesion disponible, debera
“analizarse como algo que circula (...) que solo funciona en cadena. [Que] [n]unca se localiza
aquí o alla, nunca esta en las manos de algunos (…) El poder se ejerce en red y, en ella, los
individuos no solo circulan, sino que estan siempre en situacion de sufrirlo y tambien de
ejercerlo”(FOUCAULT, 2000, p. 38).
En tercer lugar, las relaciones de dominacion son presentadas en terminos de
opresion, es decir, cuando se presentan aquellas situaciones por la cuales el soberano, en su
ejercicio, se aparta de la convencion, o mejor, se sustrae al ordenamiento jurídico que
somete y disciplina el poder. Simplemente se trata de una transgresion del contrato. De esta
manera, en el reino del derecho, no hay dominacion, hay voluntad, hay acuerdo, hay
consenso. El se presenta a sí mismo como la matriz, como el fundamento y el límite de un
poder que se preste de legítimo. En vez de esta perspectiva, tendremos que, precisamente,
(...) hacer lo inverso, es decir, hacer que la dominación, al contrario,
tuviera el valor de un hecho, tanto en su secreto como en su brutalidad, y
mostrar, además, a partir de ahí, no sólo cómo el derecho es, de una
manera general, el instrumento de esa dominación ―eso ya está dicho―
sino también cómo, hasta dónde y en qué forma el derecho (y cuando digo
derecho no pienso únicamente en la ley, sino en el conjunto de los
aparatos, las instituciones y los reglamentos que aplican el derecho)
vehiculiza y pone en acción relaciones que no son de soberanía sino de
dominación. Y por dominación no me refiero al hecho macizo de
dominación global de uno sobre los otros o de un grupo sobre otro, sino
a las múltiples formas de dominación que pueden ejercerse dentro de la
sociedad: en consecuencia, no al rey en su posición central, sino a los
súbditos en sus relaciones recíprocas; no a la soberanía en su edificio
único, sino a los múltiples sometimientos que se producen y funcionan
dentro del cuerpo social. (FOUCAULT, 2000, p. 36).
En cuarto lugar, el deber ser del derecho nos remite a la disyuncion entre norma y
hecho, entre ley y facto, de tal suerte que el analisis de la practica, las mas de las veces, se
contrae por contraposicion a lo que debe ser la mejor interpretacion de la practica. Al
contrario, se trata de
(...) no analizar el poder en el plano de la intención o la decisión, no
procurar tomarlo por el lado interno, no plantear la cuestión (que yo creo
laberíntica y sin salida) que consiste en decir: ¿quién tiene, entonces, el
poder?, ¿qué tiene en la cabeza?, ¿qué busca quien tiene el poder? Había
que estudiar el poder, al contrario, por el lado en que su intención ―si la
hay― se inviste por completo dentro de prácticas reales y efectivas:
estudiarlo, en cierto modo, por el lado de su cara externa, donde está en
relación directa e inmediata con lo que podemos llamar, de manera muy
provisoria, su objeto, su blanco, su campo de aplicación; en otras
palabras, donde se implanta y produce sus efectos reales. Por lo tanto, no
preguntar: ¿por que algunos quieren dominar?, ¿que buscan?, ¿cual es su
estrategia de conjunto? Sino: ¿como pasan las cosas en el momento
mismo, en el nivel, en el plano del mecanismo de sometimiento o en esos
procesos continuos e ininterrumpidos que someten los cuerpos, dirigen
los gestos, rigen los comportamientos? En otros terminos, en vez de
preguntarse como aparece el soberano en lo alto, procurar saber como se
constituyen poco a poco, progresiva, real, materialmente los subditos el
sujeto a partir de la multiplicidad de los cuerpos, las fuerzas, las energías,
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las materias, los deseos, los pensamientos, etcetera. (FOUCAULT, 2000, p.
37).
En quinto lugar, y como una crítica al marxismo ortodoxo, se rechazara la
proposicion de la ideología como ininteligibilidad de la relacion misma de poder, es decir,
como expresion de los intereses macizos de los dominadores o de los dominados, pues es
preciso tener presente que las “multiples relaciones de poder atraviesan, caracterizan,
constituyen el cuerpo social; no pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una
produccion, una acumulacion, una circulacion, un funcionamiento del discurso verdadero.
No hay ejercicio del poder sin cierta economía de los discursos de verdad que funcionan en,
a partir y a traves de ese poder” (FOUCAULT, 2000, p.34). Así las cosas, lo que vamos a
encontrar en la relacion de poder, mas que ideología, son esos efectos de los discursos de
verdad, la relacion saber-poder.
Así, el aprieto teorico que Foucault intentaba resolver, es como conseguir dar cuenta
de las nuevas dinamicas de poder que no podían ser basadas ni explicadas bajo los
postulados de la soberanía., sino que mas bien se imbricaban con esta.

EL PODER SOBERANO Y LA REVUELTA
El poder soberano es caracterizado por el derecho de disposicion que el monarca
tiene sobre la vida de sus subditos. Ese poder de “hacer morir y dejar vivir” ha recorrido la
preocupacion de juristas y filosofos del derecho, ya fuese para justificarlo, o principalmente,
para limitarlo. Ya en los debates teoricos de los clasicos encontramos una forma bastante
atenuada de ese derecho de muerte, que podra ser ejercido solo cuando se encuentre en
riesgo la propia existencia del rey. Así, si la amenaza proviene del exterior, podra pedir
indirectamente a sus subditos que ofrendan su vida en la defensa del Estado o, si por el
contrario, la amenaza es interna, de sus propios subditos que se revelaron, ese poder de
hacer morir puede ser ejercido de manera directa tomando la vida de los revoltosos
(FOUCAULT, 1998, 164).
Ese derecho de hacer morir y dejar vivir del soberano, se expresa de manera
contundente y nítida en el recelo que provocaba la protesta, que para entonces, no se trataba
de un derecho, sino de una afrenta, un atentado directo contra el poder soberano, así puede
observarse por ejemplo, en la que se considera la primera ley de orden publico, de acuerdo
con BALLBE7 (apud GODICHEAU, 2013 p. 110), en la pragmatica por la cual se prescribe el
orden con que se ha de proceder contra los que cometen bullicios o conmociones populares,
suscrita por el rey Carlos III en el ano de 1754. La transgresion de la autoridad del rey
tambien podía observarse en la ritualidad política que revestía el suplicio, como lo senalaba
Foucault en una entrevista del ano de 1975,
Até o século XVIII, com o absolutismo monárquico, o suplício não
desempenhava o papel de reparação moral; ele tinha, antes, o sentido de
uma cerimônia política. O delito, como tal, devia ser considerado como
um desafio à soberania do monarca; ele perturbava a ordem de seu poder
sobre os indivíduos e sobre as coisas.
O suplício público, longo, terrificante, tinha exatamente a finalidade de
reconstruir essa soberania; seu caráter espetacular servia para fazer
participar o povo do reconhecimento dessa soberania; sua
exemplaridade e seus excessos serviam para definir a extensão infinita
dessa soberania. (2006, p. 153).
En el caso de la monarquía espanola y la represion de la revuelta en la nueva
granada, podemos senalar, a manera de ejemplo, el aleccionador castigo contra los
dirigentes de la insurreccion comunera quienes, en el contexto entre la revolucion
7

BALLBE, Manuel. Orden público y militarismo. p. 26.
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norteamericana y la revolucion francesa, comandaron la rebelion de los artesanos
Colombianos contra los excesivos impuestos de la corona e iniciaron todo un proceso de
organizacion y resistencia que perduro por algunos meses. Luego de sofocada la revuelta y
apresados los principales líderes, la monarquía espanola les juzga por crímenes de lesa
majestad, indicandoles en su sentencia de 30 de enero de 1782 que:
“Teniendo presente los escandalósos hechos y enórmes infamias, que
executó en todos los Lugares, y Villas de su tránsito, saqueando los Reales
intéreses, ultrajando sus Administradóres, derrámando, y vendiendo los
eféctos estancádos, multando y exigiendo pénas á los fieles Vasalles de
S.M. nombrando Capitánes, y lebantando Trópas para con su auxilio,
cometér tan asombrósos, como no oídos, ni esperádos excésos contra el
Rey y contra la Patria (…) condenamos á Joseph Antonio Galán, á que sea
sacada de la Carcel, arrastrado, y llevado al lugar del Suplício, donde sea
puesto en la Horca hasta que naturalmente muera, que vajado se le corte
la cabeza, se divida su cuerpo en quatro partes, y pasado el resto por las
llamas, (para lo que se encenderá una hoguéra delante del Patíbulo,) su
cabeza será conducida á las Guaduas, Théatro de sus escandalosos
insultos: la mano derecha puesta en la plaza del Sócorro, la isquierda en
la Villa de San Gil, el pie derecho en Charalá, lugar de su nacimiento, y el
pie izquierdo en el lugar de Mogotes: declarada por infame su
desendencia, ocupados todos sus bienes, y aplicados al Real Fisco:
asolada su Casa, y sembrada de sal, para que de esta manera se de al
olvido su infame nombre, y acabe con tan vil Persona, tan detestable
memoria, sin que quede otra que del odio, y espanto que inspira la
fealdad del delito”. (Se conserva la ortografía de la época)8.
Este tratamiento de la revuelta como ofensa al poder del soberano, cuyo correlato va
ser el ejercicio del poder de hacer morir y dejar vivir, vendra a estar imbricado con las
nuevas tecnologías de poder que van a ocuparse positivamente de la vida, que van a
“procurar administrarla, aumentarla, multiplicarla, ejercer sobre ella controles precisos y
regulaciones generales” (FOUCAULT, 1998, p. 166), es decir, el poder disciplinar y el
biopoder.

LAS IMBRICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE PODER O EL PROBLEMA DE LO
MÚLTIPLE
En este aspecto Foucault se enfrentara al problema de lo multiple, es decir, la manera
en que las diferentes tecnologías de poder se superponen unas a otras, sin que pueda
hacerse por ello, una periodizacion historica a partir de la cual van surgiendo y anulandose
unas a otras, es decir, sin que pueda afirmarse que existe
(…) una serie en la cual los elementos se suceden unos a otros y los que
aparecen provocan la desaparición de los precedentes. No hay era de lo
legal, era de lo disciplinario, era de la seguridad. No tenemos mecanismos
de seguridad que tomen el lugar de los mecanismos disciplinarios, que a
su vez hayan tomado el lugar de los mecanismos jurídico legales.
(FOUCAULT, 2006b, p. 23).
Muy por el contrario, lo que puede apreciarse es que las diferentes tecnologías de
poder presentan desplazamientos unas respecto de las otras, pero a su vez, articulaciones,
reforzamientos “o mas exactamente, el sistema de correlacion entre los mecanismos jurídico
8 Este

documento histórico puede ser consultado en:
http://www.bibliotecanacional.gov.co/recursos_user/digitalizados/rm_378_90-92.pdf
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legales, los mecanismos disciplinarios y los mecanismos de seguridad” (FOUCAULT, 2006b,
p. 23).
Esta complejidad del asunto la observamos en la cotidianidad de la movilizacion
social y el recurso permanente que se hace del derecho como contraposicion de los efectos
del poder disciplinar y biopolítico, pues, de acuerdo con Foucault, parece que nos
encontramos “en una especie de cuello de botella, que no podemos seguir haciendo
funcionar indefinidamente (…) [pues] no podremos limitar los efectos mismos del poder
disciplinario con el recurso a la soberanía contra la disciplina” (FOUCAULT, 2000, p. 46).

CONCLUSIONES
Finalmente, lo que queremos resaltar de este tema de la multiplicidad, es la manera
en que el poder de hacer morir y dejar vivir, va a ser articulado con las nuevas economías
del poder, que hacen de la vida, en la singularidad de los cuerpos y las mentes, pero tambien
en la especie, en la generalidad de la poblacion, el objeto de su intervencion. Lo que nos
proponemos revisar, ¿es la manera en que ese poder soberano, dirigido para el control de la
protesta, se articula en los contextos de las tecnologías del biopoder y la disciplina?, ¿ver si
ese poder de muerte que se manifiesta en el actuar sobre la protesta, se hace inteligible por
vía del racismo de Estado o por vía de la excepcionalidad soberana?, ¿o en una suerte de
conjunto en los que se articulan?
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RESUMO: O texto apresentado é parte de uma pesquisa em andamento e tem por
objetivo analisar as práticas de aferição da qualidade dos cursos de graduação no país
através da publicação Guia do Estudante, como estratégias biopolíticas. Buscamos
mostrar que o Guia, a partir dos formulários que envia aos coordenadores de cursos de
graduação, e que utiliza para avaliar e ranquear os cursos, coloca em funcionamento
práticas de condução das condutas que trazem consigo preceitos neoliberais, com ênfase
nos resultados. Apresentamos o perfil de cursos de graduação 5 estrelas e de professor
5 estrelas apontados através da análise de questionários do Guia para coordenadores de
cursos nos anos de 2013, 2014 e 2015.
PALAVRAS-CHAVE: Biopolítica, Cursos 5 estrelas, Qualidade
ABSTRACT: The text presented is part of an research, the aim is analyze the
admeasurement of the quality practices in the undergraduate courses, at our country,
through of publication of Guia do Estudante, like biopolitics strategies. We seek to show
that the Guia, in its formularies that sends for the coordinators of undergraduate courses,
runs practices of driving conduct, and use to evaluate and rank the courses, this practices
that bring with neoliberal principles , with an emphasis on driving results. We present
the profile of the “5 star” undergraduate course and “5 star” teacher pointed through the
analyze of formularies of the Guia for coordinators courses in the years 2013, 2014 and
2015.
KEYWORDS: biopolitics, “5 Star” Courses, Quality.

1 INTRODUÇÃO
Entre ambas — entre a biopolítica e a educação— não se deve falar
em um plano de causas e um outro plano de efeitos, mas, sim, em
planos de imanência. (VEIGA-NETO, 2013, p.3)
Elegemos, para nos ajudar a iniciar este texto que trata sobre biopolítica e
educação, as ideias do referido pesquisador para buscar compreender e apresentar
alguns planos de imanência entre os processos citados. De acordo com Veiga-Neto, esta
relação de imanência se daria pela “noção de que não preexiste um sujeito a ser moldado
pela educação. Essa entidade que chamamos de sujeito biopolítico é constituída no
desenrolar dos próprios processos educativos” (VEIGA-NETO, 2013, p.5), de modo a
levar à compreensão que as práticas educacionais colocam em funcionamento
estratégias biopolíticas.
Para apresentar brevemente o conceito aqui trabalhado, compreendemos, a
partir de Michel Foucault, a biopolítica como o deslocamento do poder que se apresenta
a partir da Modernidade, porém, “a entrada do biopoder em cena não significou o
desaparecimento do poder disciplinar; o que ocorreu foi uma articulação entre esse e
aquele, cada um complementando o outro e até se potencializando mutuamente.”
(VEIGA-NETO; LOPES, 2011, p. 9). Foucault apresenta o conceito de biopolítica e seus
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desdobramentos, principalmente em dois dos seus Cursos do Cóllege de France:
Segurança, Território e População e O Nascimento da Biopolítica, proferidos entre 1977
e 1979. Teixeira e Saraiva apontam que a biopolítica “age, preferencialmente, regulando
condutas. Isso é, dispondo de orientações tais como as regras de um jogo, que não
determinam como os sujeitos devam agir, mas abre um campo de possibilidades em que
suas ações se desenvolvem de acordo com suas decisões”. (TEIXEIRA; SARAIVA, 2010, p.9,
grifos nossos). Foucault, no livro Em defesa da Sociedade, aponta que “deveríamos falar
de ‘biopolítica’ para designar o que faz com que a vida e seus mecanismos entrem no
domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder-saber um agente de transformação da
vida humana”. (FOUCAULT, 1999, p. 292).
A biopolítica como entendida na Contemporaneidade, por alguns autores 3, está
inserida ainda, em uma lógica maior, que envolve uma noção neoliberal das práticas
sociais. Deste modo também, é preciso tomar conhecimento sobre a atualidade para dela
tratar, saber qual é a racionalidade presente, com os discursos circulantes e o que é aceito
neste recorte espaço-temporal.
Vivemos atualmente em um tempo constituído pelo neoliberalismo. O
neoliberalismo pode ser explicado, muito mais do que “um conjunto de preceitos
econômicos, [...] como uma forma de vida, [...] como uma tecnologia de governo e
governamento sobre a vida”. (VEIGA-NETO, 2012, p. 2). Veiga-Neto (2012) destaca que,
por ser o neoliberalismo uma forma de vida e sendo a vida tão dinâmica, o neoliberalismo
também o é; o autor fala, ainda, sobre as relações do neoliberalismo com o capitalismo,
destacando que “numa relação imanente com o capitalismo e suas permanentes
mutações adaptativas, o neoliberalismo não se constitui como uma superestrutura, mas
se reconfigura e se adéqua aos cenários em que se situa e que ele mesmo modela a todo
o momento”. (VEIGA-NETO, 2012, p. 2).
O neoliberalismo se caracteriza pela ênfase na competitividade e na
concorrência. Deste modo, os mecanismos de controle e regulação do neoliberalismo vão
ficando mais sofisticados, suas ações em torno da competitividade vão ficando mais
aparentes e envolventes. Sobre a centralidade da competitividade no jogo neoliberal,
Foucault afirma que:
2F2F

Para os neoliberais, o essencial do mercado não está na troca, nessa
espécie de situação primitiva e fictícia que os economistas liberais do
século XVIII imaginavam. Está em outro lugar. O essencial do mercado
está na concorrência, [...] isto é, que não é a equivalência, mas a
desigualdade. E o problema concorrência/monopólio, muito mais que
o problema do valor e da equivalência, é o que vai constituir a
armadura essencial de uma teoria do mercado. (FOUCAULT, 2008,
p.161).
Assim, é possível perceber também que as práticas de avaliação para aferição da
qualidade da educação estão engendradas no jogo neoliberal e que a partir tanto das
práticas de governamento, quanto dos impactos gerados por estas avaliações, colocam
em circulação estratégias biopolíticas, com o fim de regular e governar a população que
conseguem atingir.
Ao considerar os planos de imanência entre educação e biopolítica, propomos
analisar esta relação a partir de cursos de graduação, assumindo que essa etapa de
educação tem crescido muito e que os cursos de graduação constituem-se, e são
constituídos, dentro da racionalidade existente. As condições de possibilidade para o
aparecimento de um sujeito-cliente, dotado da capacidade de escolher, também estão
engendradas em uma lógica maior, como já citado, e profundamente relacionadas a
algumas práticas que permeiam esta etapa da educação.
3
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A lógica neoliberal, que acaba por reger mesmo as menores relações, e que age
sobre a população universitária, produz a necessidade de governar o povo através da
educação, que atua “fabricando indivíduos cujas subjetividades foram e continuam sendo
produzidas [...] e, ao mesmo tempo, foram e continuam sendo produtoras desses mesmos
processos”. (VEIGA-NETO, 2013, p.6)
Trabalhamos, neste texto, com a ideia de que a aferição de qualidade dos cursos
de graduação através da avaliação realizada pelo Guia do Estudante pode ser entendida
como uma estratégia biopolítica, que age sobre a população universitária, neste caso,
sobre os professores universitários, alunos e coordenadores de curso. Teixeira e Saraiva
(2010, p. 12) a partir de uma análise sobre a Provinha Brasil no contexto das avaliações
de larga escala, afirmam que “o biopoder coloca saberes em circulação que possibilitam,
por meio de dispositivos de segurança, um avaliar que se desvia da interioridade da
instituição escolar para a abrangência de um sistema nacional de ensino, mediado não
pelo olhar vigilante, mas pelas estatísticas”. (TEIXEIRA; SARAIVA, 2010, p. 12).
Da mesma forma, é possível pensar no Guia do Estudante (superfície aqui
analisada) e no ranqueamento que ele produz como estratégia biopolítica. Nessa forma
de dispor dos dados da população avaliados e ranqueados, o Guia vai produzindo dados
sobre ela. Vai governando a população universitária pela normalização produzida pelos
formulários que envia aos cursos de graduação com questões que buscam dados
estatísticos e estabelecem indicadores. Os indicadores avaliados pelo Guia definem um
padrão de qualidade a ser atingido, mas com isso, outras curvas de qualidade são
produzidas, entre o padrão de excelência, representado pelas 5 estrelas e o menor
padrão: 3 estrelas.
Para tal exercício, propomos primeiramente apresentar informações sobre o
artefato cultural midiático Guia do Estudante, publicação da Editora Abril; a seguir,
desenvolvemos uma argumentação apontando para as relações entre aferição da
qualidade nos cursos de graduação, avaliação e biopolítica; em seguida, apresentamos
algumas análises possíveis do material de pesquisa já produzido e, para concluir, damos
visibilidade a algumas considerações sobre os modos como a biopolítica vem sendo
desenvolvida através de práticas neoliberais que atravessam o campo da educação.

2 APRESENTAÇÃO DO GUIA DO ESTUDANTE
O Guia do Estudante, publicação que se dedica a avaliar cursos de graduação e a
mapear carreiras no Brasil, pode ser entendido com um mecanismo de avaliação e
ranqueamento, já que estas duas práticas são o foco do trabalho realizado pelo Guia.
Ao propor uma análise dos indicadores de qualidade dos cursos de Graduação a
partir do formulário aplicado pelo Guia do Estudante, vemos neste instrumento e,
principalmente, nas lógicas que o engendram, a oferta de potentes ferramentas para se
pensar na produção de um conceito de “qualidade” da educação, como ela está sendo
entendida atualmente, desde uma inserção na lógica neoliberal. O “selo de qualidade”
aqui destacado é o selo 5 estrelas, este selo é designado aos cursos pelo Guia do
Estudante. O Guia é uma publicação da Editora Abril 4, disponível em formato digital e
impresso, que se ocupa de instruir estudantes universitários sobre os mais variados
cursos de graduação e pós-graduação do Brasil. O Guia do Estudante estabelece um
ranking para os cursos de graduação, que podem receber de três a cinco estrelas, sendo
os cursos três estrelas os supostamente de menor qualidade, enquanto os cursos
classificados com cinco estrelas representariam o que há de melhor em sua área.
A avaliação que o Guia do Estudante faz é baseada em dados solicitados pela
publicação aos coordenadores de cada curso de graduação no Brasil. De acordo com
3F3F

A editora Abril faz parte do Grupo Abril, um grupo privado que atua em diversos âmbitos e se
autodenomina como “um dos maiores e mais influentes grupos de Comunicação, Educação e
Logística da América Latina.” Informação disponível no site: http://grupoabril.com.br/pt/quemsomos. Acesso em: 12 jan. 2015.
4
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informações disponíveis no site do Guia do Estudante 5: “a avaliação do Guia é uma
pesquisa de opinião feita, basicamente, com professores e coordenadores de curso. Eles
emitem conceitos que permitem classificar os cursos em bons (três estrelas), muito bons
(quatro estrelas) e excelentes (cinco estrelas)”.
Para que as Instituições de Ensino Superior estejam aptas a participar, é
necessário o cumprimento de quatro critérios 6: a) A faculdade tem de ter titulação de
bacharelado (as exceções são Pedagogia e Educação Física); b) A data de conclusão da
primeira turma tem de ser igual ou inferior a 2010; c) O curso tem de ser presencial e
tem de não só ter turma em andamento como processos seletivos para próximas turmas;
d) É considerado apenas um curso por município de cada instituição.
Os questionários enviados aos coordenadores pelo Guia do Estudante para a
produção de dados são compostos por questões que abrangem temas “relativos ao corpo
docente, produção científica e instalações físicas, entre outros”. Ainda de acordo com o
site, a pesquisa de opinião segue os seguintes passos: atualização dos dados das
instituições, definição dos cursos que serão avaliados, preenchimento do formulário com
informações específicas de cada curso (feito pelos próprios coordenadores dos cursos),
pesquisa de opinião com os pareceristas 7 e atribuição dos conceitos (as estrelas que cada
curso recebe é resultado da média das notas recebidas, mas a maior e a menor são
descartadas – para evitar distorções). (GUIA DO ESTUDANTE, 2015).
Levando em consideração que o Guia do Estudante é uma publicação midiática e
que a mídia, bem como as demais instâncias sociais, está envolvida nos processos de
biopolítica, é importante considerar que o Guia do Estudante e os rankings das melhores
universidades e dos melhores cursos, ao ser promovido por uma editora com grande
circulação nacional, como é o caso da Editora Abril, está centralmente implicado na
racionalidade por ela colocada em ação. Esta racionalidade se aproxima, conforme
explica Roberto Silva, de uma “‘cultura da mídia’, que se evidencia pela disseminação dos
artefatos de mídia em todas as esferas sociais, marcando consideravelmente as
subjetividades humanas produzidas na Contemporaneidade.” (SILVA, 2008, p. 39). Com
esse argumento, queremos deixar claro que há, por parte deste Guia do Estudante,
objetivos de mercado e estratégias de captura que transformam esse processo em
sedutor e altamente concorrencial.
Salientamos também a importância de levar em consideração mais um elemento:
o caráter competitivo adotado pelo Guia do Estudante, quando esta publicação, além de
realizar pesquisas e avaliar os cursos do Ensino Superior, ainda visibiliza seus resultados
através de rankings. Com esse processo o Guia interpela e chama todas as Instituições à
participação, pois haverá o bônus da promoção de um marketing para as instituições
participantes, além da produção de um “currículo modelo” e um perfil de professor e
aluno produzidos pelo Guia. Quanto a esse processo que implica poder, mas também
economia de poder implicadas na avaliação, Veiga-Neto afirma que:
4F4F
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Quem avalia ou dá as cartas da avaliação, de certa forma, indica o que
deve ser trabalhado e como deve ser trabalhado, por isso a avaliação
é um processo tão importante e que concentra tanto poder, mas que
também significa “economia de poder”. Ao definir a medida, o padrão
de qualidade ela não precisa vigiar presencialmente o processo, ela
não precisa preocupar-se com a qualificação dos sujeitos e nem

Disponível em: http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/melhores-faculdades/entendacomo-e-feita-a-avaliacao-do-guia-do-estudante/ . Acesso em: 03 mar. 2015.
6 Informações disponíveis no site do Guia do Estudante, no endereço eletrônico acima citado.
7 Os pareceristas do Guia são mais de 3.600 especialistas de diversas áreas de estudo, que dão as
notas aos cursos. Cada um recebe notas de, no mínimo, 6 pareceristas e os pareceristas que
avaliam cada curso são aqueles pertencentes à mesma área de estudo.
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distribuir uma lista de conteúdos previamente construídos. (VEIGANETO, 2012, p. 9).
O Guia do Estudante, através de sua avaliação e publicação de rankings, faz uso
do conceito de estrelas para atribuir qualidade aos cursos avaliados. Esse “conceitoestrela”, como denominamos o tipo de conceito utilizado pelo Guia, não é próprio do
campo da educação, mas vem do ramo da hotelaria. O conceito-estrela é uma
categorização de hotéis e pousadas, os conceitos são atribuídos de acordo com o que cada
estabelecimento oferece. De acordo com o site do Ministério do Turismo 8 este sistema
serve para aumentar a competitividade entre os hotéis. Diante desta explicação, é
possível refletir acerca da significação que a atribuição deste “conceito-estrela” possui
para os cursos de graduação, será que ele também serviria para aumentar a
competitividade entre eles?
7F7F

3 A EDUCAÇÃO E A AFERIÇÃO DA QUALIDADE
Esta seção tem por objetivo explicitar de que modo a aferição da qualidade nos
cursos de Graduação se constitui como uma estratégia biopolítica, procurando visibilizar
porque a busca e o direcionamento das práticas dos cursos, que trazem consigo a palavra
de ordem “qualidade” estão envolvidas na lógica neoliberal, a partir da qual se
engendram estratégias biopolíticas.
A qualidade é atualmente base de inúmeras proposições na esfera educacional e
compõe o cenário da educação como um imperativo, ou seja, como algo que está
imbricado com os mais variados processos e práticas da sociedade contemporânea.
Deste modo, estamos compreendendo imperativo da seguinte maneira:
O imperativo é um mandamento que opera com força na subjetivação
e objetivação e age em todas as posições, inclusive e de forma potente,
sobre o próprio sujeito envolvido em suas tramas discursivas
imperativas. Dessa forma, um imperativo funciona como tecnologia de
poder e vai atuar na objetivação dos tempos e espaços e na
subjetivação dos sujeitos. (FABRIS, 2010, p. 6, grifo da autora).
Desta forma, ao percebermos a busca pela qualidade em qualquer processo ou
produto, nas mais variadas instâncias e perpassando toda a qualquer prática ou
classificação, podemos dizer que a qualidade vem funcionando como um imperativo na
educação. O imperativo da qualidade, no entanto, não esteve desde sempre aí, ao menos
não da forma como o vivemos atualmente, quando palavras e expressões como qualidade
total, rankings, altas performances, passam a fazer parte do vocabulário da educação,
como novos motivadores, articuladores e impulsionadores de ações.
Em nossa sociedade, o discurso de que tudo deve ter qualidade, inclusive os
processos e as práticas educacionais, e de que é preciso aferir continuamente essa
qualidade, tem se disseminado pelos mais diversos campos. Em todos esses espaços, a
qualidade é desejada, perseguida, e colocada acima de qualquer suspeita.
Destacamos que buscar a qualidade, no campo da educação, pode ser percebido
como sinônimo das práticas de aferição, de avaliação, que estabelece o que estaria dentro
da normalidade estabelecida para a qualidade e o que estaria à margem desta
normalização, estabelecendo graus de intensidade da qualidade. Mas, todo o gradiente é
previsto pela norma. No campo aqui analisado, os cursos de graduação avaliados pelo
Guia do Estudante, existem gradientes de qualidade, perceptíveis através dos rankings
divulgados pelo Guia, onde nem todos os cursos recebem o selo de qualidade 5 estrelas,
Site do Ministério do Turismo, disponível em: http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTURclassificacao/mtur-site/Entenda?tipo=1 Acesso em: 04 mar. 2015.
8
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alguns recebem o selo de 4 estrelas, outros, de 3, mas estão todos dentro do gradiente de
qualidade. Qualidade esta medida através de uma avaliação externa às Instituições.
Ao destacar a percepção de avaliação inserida na lógica neoliberal, não
pretendemos fazer um juízo de valores, mas, pelo contrário, destacar pontos para
reflexão, para que possamos assumir uma prática de avaliação mais vinculada ao que
desejamos desenvolver em um processo de formação. A avaliação, numa perspectiva
formativa, que possibilita medir os processos de educação precisa também ser levada em
consideração. Uma de nós, em Fabris (2014), apresenta alguns elementos para pensar a
avaliação por este prisma, ao declarar que assume “a importância dos processos
avaliativos, tanto macro quanto micro, na área educacional”. (FABRIS, 2014, p. 4). Neste
mesmo artigo sobre qualidade e avaliação há um alerta ainda para a função formativa da
avaliação, uma avaliação que leva em consideração os processos e que não tenha ênfase
apenas nos produtos, argumentando que uma avaliação que tem por intuito qualificar os
processos “[...] precisa ser entendida como ação inerente à busca da qualidade dos
processos”. (FABRIS, 2014, p. 10). Deste modo, os processos que levam à qualidade da
educação devem ser pensados não apenas “[...] no final ou quando se precisa construir
ou elaborar o produto para entrega, mas desde a concepção, imaginação, planejamento
[...] de cada ação que será desenvolvida”. (FABRIS, 2014, p. 10).
A fim de sustentar o que desejamos mostrar com este texto, que a aferição da
qualidade da educação vem se constituindo como estratégia biopolítica, é importante
afirmar que a avaliação tem tomado uma dimensão tão avassaladora na sociedade que a
tudo e a todos busca envolver, mas um envolvimento de difícil alcance, as metas ficam
cada vez mais distantes, mais difíceis de serem atingidas. De acordo com Veiga-Neto:
Nesse delírio avaliatório agonístico ao qual submetemos os outros e
ao qual nós mesmos nos submetemos, reduzem-se a quase nada os
nossos próprios espaços de liberdade. Nas trilhas de uma luta sem fim
contra nós mesmos — pois, afinal, quando alguém pensa ter atingido
os padrões normativos se dá conta de que tais padrões deslocaram-se
para mais longe... (VEIGA-NETO, 2012, p.3)
Veiga-Neto (2012), ao explicitar como a avaliação vai ganhando mais espaço e
notoriedade em todas as áreas, principalmente na educação, denuncia que os “delírios
avaliatórios” fazem parte da trama de práticas que constituem o neoliberalismo. Os
cursos de Graduação, bem como a educação em geral, não fogem a lógica, pelo contrário,
engendram-na e a partir dela, se engendram. Os cursos de Graduação, deste modo,
também vêm se constituindo em torno da necessidade de avaliação, de avaliar
professores, alunos, o curso inteiro, cada um dos componentes curriculares, e etc.
Destaca-se, nestes cursos, a utilização de avaliações externas e a crescente importância
atribuída aos resultados destas avaliações.
Percebendo estes entrelaçamentos entre a avaliação e a qualidade numa
racionalidade neoliberal como estratégia biopolítica nos cursos de Graduação,
destacamos que é possível percebermos alguns dos jogos de poder implicados na
avaliação de cursos de Graduação pelo Guia do Estudante, destacando que “se a avaliação
passa a ter essa força na constituição dos processos sociais e também escolares,
educacionais é ela que passa a dar as cartas para o que será considerado com ou sem
qualidade”. (FABRIS, 2014, p. 9, grifos nossos).
Torna-se importante destacar também, que esse tipo de avaliação externa, que
vem avaliar resultados, pode governar mais intensamente do que se regulasse os
processos. Teixeira e Saraiva destacam, sobre a potência de avaliar a posteriori que esta
estratégia: “[...] significa deixar fazer e avaliar posteriormente, punindo e buscando
corrigir aquilo que esteja em desacordo com as normas. Pode-se observar que
estratégias para conduzir as condutas por meio da regulação vêm sendo cada vez mais
utilizadas em detrimento de regulamentos [...]”. (TEIXEIRA; SARAIVA, 2010, p.9).
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Completamos esse posicionamento afirmando que nem sempre a punição e o controle é
um castigo, mas é o próprio prêmio que funciona como uma estratégia de regulação,
trazendo para o grupo considerado de qualidade, sempre mais vantagens. O grupo
mesmo começa a criar formas para se manter entre os mais qualificados, portanto, a
forma de regulação, dispensa o castigo e a punição severa. Ao mesmo tempo,
responsabiliza a todos pelo desempenho bom, muito bom ou excelente.
Ainda sobre a aferição da qualidade através da avaliação do Guia, destacamos
novamente o caráter competitivo que o conceito-estrela estabelece, além de estabelecer
gradientes de qualidade, a publicação Guia do Estudante divulga todos os anos, os
rankings com os melhores cursos de Graduação do Brasil, com indicações de onde estão
localizados e quais as possibilidades de carreira no curso. Conforme imagem abaixo,
referente aos cursos de Graduação em Pedagogia:

É importante pontuar novamente que a competitividade é um traço fundamental
de governamentalidade que se institui a partir da lógica neoliberal, como elemento da
biopolítica. Governamentalidade, de acordo com Veiga-Neto e Saraiva, pode ser
entendida como “o ponto de encontro entre técnicas de dominação sobre os outros e
técnicas de si”. (VEIGA-NETO; SARAIVA, 2011, p. 8). Fimyar ao destacar as ideias de
Lemke (2000), aponta que: “[...] a governamentalidade pode ser descrita como o esforço
de criar sujeitos governáveis através de várias técnicas desenvolvidas de controle,
normalização e moldagem das condutas das pessoas”. (FIMYAR, 2009, p. 38).
A competitividade é, deste modo, um fator decisivo nos processos de
governamento com vistas à biopolítca, pois cria uma atmosfera de regulação. Todos os
indivíduos, a partir da lógica da competitividade, passam a ser responsáveis por seus
resultados e também por aferir, cuidar ou mesmo regular os resultados dos outros
envolvidos no mesmo processo competitivo, sendo a competitividade também o motor
do neoliberalismo.
A competitividade e a concorrência são processos que se instauraram a partir da
lógica do neoliberalismo; na esteira delas, produz-se todo um novo modo de constituição
dos sujeitos, que devem ser ensinados a consumir, não que esta seja uma capacidade
inata do ser humano, mas algo que ele desenvolve através de atravessamentos diversos,
de acordo com Veiga-Neto: “[...] Trata-se, agora, de um sujeito-cliente, ao qual (se diz que)
se oferecem infinitas possibilidades de escolha, aquisição, participação e consumo. Esse
sujeito-cliente é entendido como portador de uma faculdade humana fundamental [...]: a
capacidade de escolher”. (VEIGA-NETO, 1999, sp).
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Para consumir, ou ainda, para escolher seu curso de Graduação, o sujeito precisa
ter critérios e é neste ponto que a construção de rankings se entrelaça mais fortemente
à biopolítica. Porém, ao tomar os rankings como uma verdade absoluta, se está abrindo
caminho para que quem estabelece este rankings possa, através dos critérios que utiliza,
regular os processos de educação.

4 O GUIA DO ESTUDANTE E A QUALIDADE 5 ESTRELAS: REGULAÇÕES SOBRE A
POPULAÇÃO UNIVERSITÁRIA
A análise dos formulários do Guia do Estudante foi realizada a partir de três
formulários enviados aos coordenadores de cursos nos anos de 2013, 2014 e 2015. Ao
desenvolver essa análise conseguimos visibilizar algumas características da avaliação do
Guia, destacando a importância de levar em consideração a sequência anual dos
materiais; consideramos ainda que analisar as questões dos formulários respondidos
pelos coordenadores, significa compreendê-las como constitutivas de formas de ser e
estar nos cursos de graduação, pois ao se constituírem na racionalidade neoliberal,
funcionam como estratégias biopolíticas, ao entrarem em funcionamento após a
aplicação dos formulários, buscando surtir resultados nos próximos anos, concretizam a
“economia de poder” produzida pelas estratégias biopolíticas. Neste sentido, Teixeira e
Saraiva afirmam que as avaliações permitem:
[...] conhecer e estudar os indivíduos e os grupos e dá a cada indivíduo
uma classificação específica, ligando-o a padrões, medidas e desvios
que o tornam um caso a ser estudado. Passa-se a conhecer o indivíduo
através da documentação, e essa possibilita a adoção de medidas
necessárias para normalizar os comportamentos. (TEIXEIRA;
SARAIVA, 2010, p.4-5)
Tomando a normalização dos comportamentos como prática presente nos
formulários do Guia, desenvolvemos esta análise sob dois enfoques: o perfil de Curso 5
estrelas e o perfil de um Professor 5 estrelas, a partir das questões recorrentes nos
formulários de três anos seguidos, apresentando algumas das perguntas que aparecem
em todos os resultados. Entende-se ainda que, ao se repetirem, as questões do formulário
deixam claro quais indicadores de qualidade são considerados, sendo possível
mobilizarem, nos cursos, professores e, consequentemente, estudantes, práticas que
promovam estes mesmos indicadores, afinal, quem não gostaria de ocupar a posição 5
estrelas?
4.1 Curso 5 estrelas: um curso de alta performance
A partir dos movimentos de análise realizados, apontamos para a primeira
grande ênfase que identificamos nos formulários, sendo entendida, portanto, como um
dos indicadores de qualidade nos cursos de graduação: as principais características de
um curso 5 estrelas.
Dentre estas características, a partir dos formulários, estão a Internacionalização,
a Extensão, um perfil específico de professores e a Infraestrutura, como é possível
observar através das perguntas que aparecem em todos os formulários analisados:
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Pergunta 9: Os alunos deste curso realizaram intercâmbio estudantil com instituições estrangeiras?
Considere apenas os relacionados à graduação (cursos de língua não devem ser contados) e
realizados por meio da instituição de ensino.
Pergunta 10: [...] O curso contou com a presença de: Estudantes estrangeiros (número), Docentes
estrangeiros (número).
Fonte: Formulário do Guia do Estudante para coordenadores de cursos, 2015.

Pergunta 7: O curso, por meio de agências juniores, escritórios jurídicos, clínicas etc, prestou
serviços ou desenvolveu projetos para a comunidade ou empresas[...]? Quantas vezes isso ocorreu
[...]? Descreva brevemente os principais resultados alcançados.
Fonte: Formulário do Guia do Estudante para coordenadores de cursos, 2014.

Pergunta 13: O curso conta com instalações específicas destinadas a atividades práticas (como
empresa júnior, cozinha experimental, escritório jurídico, hotel escola etc)? Como o curso combina
a teoria com a prática? Mencione as principais ações.
Fonte: Formulário do Guia do Estudante para coordenadores de cursos, 2013.

A partir destas questões, podemos inferir que um curso 5 estrelas, competitivo
frente ao mercado seria aquele que conta com alunos que fazem intercâmbios e com
alunos visitantes, fazendo referência a um movimento de internacionalização do curso e
da Instituição de Ensino Superior na qual ele é desenvolvido.
Outro indicador de qualidade no curso de Graduação, segundo o Guia do
Estudante, tem relação com a dimensão da Extensão, ou seja, de prestar serviços à
comunidade na qual a IES está inserida, e além disso, demonstrar bons resultados, que
devem ser visibilizados no formulário.
Um terceiro aspecto diz respeito à Infraestrutura, sobre os laboratórios de
aprendizagem específicos para o curso. Deste modo, para ser um curso competitivo, 5
estrelas, os cursos de Graduação devem proporcionar espaços de aprendizado para os
estudantes. Apresentamos a seguir, o perfil de professor que um curso de 5 estrelas deve
ter em seu quadro de funcionários.
4.2 Professor 5 estrelas: da pesquisa à internacionalização
Através dos formulários do Guia, foi possível mapear um perfil de professor 5
estrelas, aquele que “agrega qualidade” ao curso no qual leciona. As questões dos
formulários apontam que este profissional deve ser, principalmente, dedicado ao ato de
pesquisar, que deve estar inserido no quadro de pesquisa não somente da IES, mas do
país e exterior, bem como, um professor com graus de titulação bem específicos,
conforme os excertos:
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Pergunta 2: Número total de professores fixos que atuaram no curso em ensino, pesquisa ou
extensão durante o ano de 2014, com grau máximo de: Doutor, Mestre, Especialista, Graduado
[informar os números].
Pergunta 5: Número de professores do curso que publicaram trabalhos em periódicos
especializados, livros ou anais de eventos científicos (indexados em bases de dados científicas) em
2014:
Pergunta 6: Número de projetos de pesquisa acadêmica desenvolvidos por professores do curso, em
2014, que tiveram aprovação dos órgãos colegiados institucionais:
Pergunta 7: Número de alunos do curso que contaram com bolsa de iniciação científica em 2014 (e
que receberam remuneração de órgãos públicos ou privados de fomento à pesquisa ou da própria
instituição de ensino):
Fonte: Formulário do Guia do Estudante para coordenadores de cursos, 2015.

É interessante destacar também que, no formulário do ano de 2015, mais uma
questão foi adicionada:
Pergunta 14: Há oferta de pós-graduação na área em que se encontra o curso (ou área correlata)?
Qual o tipo de pós? Em qual área é ofertada? Do total de docentes que atuam na graduação, quantos
deles ministram também aulas na pós-graduação?
Fonte: Formulário do Guia do Estudante para coordenadores de cursos, 2013.

Importante constar a estratégia já indicada, que o gradiente de avaliação vai
sempre se ampliando para que, cada vez mais, fique inatingível para um grupo. Neste
caso, aparece no ano de 2015 a nova questão sobre a pós-graduação na área de estudo e
sobre a participação dos professores na pós-graduação, destacando a crescente
necessidade de os professores que atuam nos cursos de Graduação terem participação
em pesquisas.
A partir desta gama de perguntas sobre o perfil dos professores dos cursos de
Graduação, é possível destacar, principalmente, a ênfase dada a um perfil de professor
que está envolvido com a produção de conhecimento e aquele que é visto pela IES como
um investimento.

5 CONCLUSÕES
Deste modo, a partir da análise de materiais por nós realizada, destacamos que o
Guia do Estudante, publicação da editora Abril, através dos formulários que utiliza para
avaliar e ranquear os cursos de graduação do país, coloca em funcionamento estratégias
biopolíticas, conduzindo, na regulação a posteriori, as condutas e os indicadores de
cursos que querem ser considerados e eleitos como os de melhor qualidade, seja para
utilizar o conceito-estrela como marketing, ou não. De qualquer forma, há uma
importante interpelação para que as universidades acolham esse chamado e que passem
a funcionar a partir destas estratégias, que não podem ser tomadas apenas como
mercadológicas, elas fazem mais do que isso, elas posicionam os sujeitos universitários
e as universidades em diferentes posições e criam perfis de universitários afinados com
uma sociedade neoliberal.
Trazemos para finalizar este trabalho, a reflexão de Candiotto (2010) sobre os
imperativos mercadológicos, quando este pesquisador afirma que estes imperativos:
“[...] administram a vida a partir do controle das virtualidades de uma vida em razão do
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qual nela investem ou deixam-na perecer” (CANDITTO, 2010, sp). Este mesmo
pesquisador destaca ainda que estes imperativos que se desenvolvem também no campo
do mercado têm tanta validade como os imperativos gestados no campo social e afirma
que: “[...] na sociedade atual os imperativos morais são muitas vezes indissociáveis dos
imperativos mercadológicos, ainda que irredutíveis aos mesmos”. (CANDIOTTO, 2010,
sp).
Pensando na aferição da qualidade nos cursos de graduação através da avaliação
como estratégia de condução das condutas, não queremos nos posicionar contra ou a
favor a estas avaliações, mas sim apresentar o que uma das avaliações, a realizada pelo
Guia do Estudante, vem propondo como indicadores de qualidade para a educação
universitária. Fazemos isso, não só para termos conhecimento do que vem se passando,
mas, principalmente, para mostrar a produtividade de assumir uma postura hipercrítica,
que busca entender os processos desde a raiz dos mesmos, ao invés de festejar
resultados e colocações em rankings, sem questionamento. Não ser contra ou a favor,
não é o mesmo que não assumir uma posição, pelo contrário, talvez, essa posição não nos
leve apenas para dois pontos, dois lados, mas mostre a complexidade dos processos
envolvidos, essa é a nossa posição.
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RESUMO: O presente texto faz parte da pesquisa balizada na tese de Doutorado, em
andamento, objetiva analisar a emergência da autonomia nas políticas curriculares
nacionais para a Educação Infantil com ênfase em documentos nacionais disponibilizados
pelo MEC a partir dos anos 1990. A pesquisa de cunho documental abrange a publicação dos
documentos produzidos pelo Ministério da Educação via Secretaria de Educação Básica
(MEC/SEB) para Educação Infantil: Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil.
Formação Pessoal e Social. Volume 2 (1998), as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Infantil (2010), Deixar eu Falar (2011). Mas para efeito de estudo inicial,
concentrei analise no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Formação
Pessoal e Social. Volume 2 (1998). Importa problematizar os documentos em suas práticas
discursivas e não-discursivas atravessadas pelo dispositivo da autonomia, enquanto eixo
articulador e princípio na formação curricular que produz saberes e estratégias de
ensino/aprendizagem para modelar o sujeito infantil. O estudo é centrado na análise
documental, e apresenta como ferramenta analítica as contribuições de Michael Foucault
tocante aos conceitos de governamentalidade e biopolítica. Há um o entrelaçamento da
relação entre saber e poder, em que as políticas públicas brasileiras para educação infantil
são entrecortadas por estratégias biopolíticas e racionalidade específicas produzidas pela
economia política global que não focaliza apenas na fabricação do sujeito autônomo e sim
empreendedor e ativo na sociedade. Por essa razão, a autonomia transformou-se no
fundamento central na relação entre educação e currículo e produção de subjetividades
infantis.
PALAVRAS-CHAVE: autonomia, currículo, população, política, saber
ABSTRACT: This text is part of the baptized in the search Doctoral thesis in progress, aims
to analyze the emergence of autonomy in national curriculum policies for Early Childhood
Education with emphasis on national documents provided by the MEC from the year 1990.
The documentary nature of survey covers publication of the documents produced by the
Ministry of Education via Department of Basic Education (MEC / SEB) to Early Childhood
Education: National Curriculum Reference for Early Childhood Education. Personal and
Social Education. Volume 2 (1998), the National Curriculum Guidelines for Early Childhood
Education (2010), Leave I Speak (2011). But for initial study effect, focused analysis on
National Curriculum Reference for Early Childhood Education. Personal and Social
Education. Volume 2 (1998). It discuss the documents in their discursive practices and nondiscursive faced by the autonomy device while articulating axis and early in training
curriculum that produces knowledge and teaching / learning strategies to model the child
subject. The study is focused on document analysis, and presents as an analytical tool the
contributions of Michael Foucault regards the concepts of governmentality and biopolitics.
There is an interlacing of the relationship between knowledge and power, in which the
Brazilian public policies for early childhood education are interspersed with biopolitics
strategies and specific rationality produced by global political economy that does not focus
only on the production of autonomous subject but enterprising and active in society.
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Therefore, autonomy has become the central basis of the relationship between education
and curriculum and production of subjectivities children.
KEYWORDS: autonomy, curriculum, population, politics, know
Neste artigo, vislumbro produzir análise sobre a emergência da autonomia nas
Políticas Curriculares Nacionais para Educação Infantil a partir dos anos 1990. Destaco que
as políticas curriculares não se limitam a produção de documentos escritos, mas balizam
planos, projetos, orientações, normas, diretrizes e planejamentos em tempo/espaço que
reverberam estratégias de formação e regulação dos sujeitos no tecido social. Toda política
curricular é consoante:
[..] Uma política de constituição do conhecimento escolar: um
conhecimento construído simultaneamente para escola (em ações
externas á escola) e pela escola (em suas práticas institucionais
cotidianas. Ao mesmo tempo, toda política curricular é uma política
cultural, pois o currículo é fruto de uma seleção da cultura, de embate
entre sujeitos, concepções de conhecimento, formas de entender e
construir o mundo. (LOPES, 2004, p 111)
A educação e o currículo fomentam discursos sobre as populações infanto-juvenis
que se internalizam com outros discursos, constituídos em outras instituições ou instâncias
públicas ou privadas, objetivando as configurações e exigências da sociedade
contemporânea e ao campo do trabalho e controle do corpo.
Com a emergência das interfaces neoliberais e a mundialização do capital nos anos
1990, as políticas curriculares passaram a esboçar o cerne da reforma educacional no país.
Priorizar-se a formulação de um currículo nacional que enseja a produção de racionalidades
específicas no processo de escolarização e governamentalidade dos indivíduos. Ao
classificar, estabelecer categorias, individualidades próprias e instituir identidades fixas aos
quais os outros devem se reconhecer neles.
O currículo é objetivado como dispositivo disciplinar que aciona discursos
pedagógicos, seleção de saberes, procedimentos de controle e organização didática da
cultura escolar que deve ser ensinável ou não-ensinável. Ele pressupõe uma rede discursiva
das relações de poder-saber que integram a eclosão de programas, propostas, orientações,
referenciais e parâmetros para a Educação Infantil.
Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996
(LDB9394/96) a Educação Infantil é legitimada como primeira etapa da Educação Básica. A
partir daí, a relação entre criança e educação é operada por uma racionalidade política do
Estado brasileiro que aborda a Educação Infantil como uma etapa escolar e introdutória ao
ensino fundamental e enquadra a lógica do investimento nos corpos infantis com intento de
possibilitar futuramente a instauração de potências, modelos e normas que em última
análise, são tornados objeto de lei. “Racionalidade que transforma o infantil escolarizado
em um “objeto’’: conhecível, calculável e administrável.” (CORAZZA, 2001,p.79).
As políticas curriculares também ensejam a produção de novas subjetividades, a
normalização de condutas, a individualização do espaço, o controle do tempo previamente
recortado e analisado em suas práticas cotidianas. Cria-se estratégias de formação cada vez
mais precoce para o infantil ancorada no liberalismo político que privilegia os processos de
socialização com vistas a constituição do indivíduo disciplinado, útil, produtivo que
corresponde ao modelo civilizatório da sociedade.
O escopo da pesquisa de cunho documental contemplará a investigação da
publicação dos seguintes documentos apresentados pelo Ministério da Educação via
Secretaria de Educação Básica (MEC/SEB) para Educação Infantil: Referencial Curricular
Nacional para Educação Infantil. Formação Pessoal e Social. Volume 2 (1998), as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2010), Deixar eu Falar (2011).
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Os documentos são atravessados por relações de poder, é precisam ser
problematizados em suas práticas e efeitos das mesmas, e também são alvo de estratégias
e técnicas de governo.
Os documentos em estudo, são disponibilizados em forma de livros e também
podem ser baixados em formato digital no endereço eletrônico: http://portal.mec.gov.br.
Historicamente, os documentos são importantes como arquivos na análise dos
acontecimentos do presente e investigação das práticas sociais, econômicas, políticas e
subjetivas que são objetivadas na relação entre o sujeito infantil e educação no âmbito do
currículo.
O currículo é concebido enquanto linguagem, prática social discursiva e nãodiscursiva que se corporificam e entrecruzam aproximações na nas instituições e
subjetividades. Ele é mais que um artefato de aplicações de procedimentos técnicos e
administrativos que veicula orientações práticas pedagógicas e o estabelecimento de
normatividades e regularidades. Todo currículo constitui um campo simultaneamente
teórico e prático. Suas preocupações depreendem o processo social de diversidade de
pensamentos pedagógicos e problematização de lugares dos atores nas relações entre
sociedade, cultura e questões de escolarização ligadas ao ensino.
A análise das relações de poder pode, é claro, se expandir para, ou encetar algo
relacionado a análise global de uma sociedade, cujos mecanismos de poder também pode
se associar, por exemplo, com a história das transformações econômicas. Ou seja, uma
relação de poder é uma forma de ação que não age apenas direta e imediatamente sobre os
outros, mas que age sobre sua própria ação.
Para Foucault (2013) todo sistema de educação é uma maneira política de manter e
modificar a apropriação dos discursos, com saberes e os poderes que eles trazem consigo.
Operar modos de análise do discurso circunscreve o lugar dos acontecimentos em suas
séries, margem de contingências, regularidade, causalidade, descontinuidade, dependência,
condições de aparição e jogos de verdades
É nessa interseção importa problematizar os documentos acima referendados, a
partir das práticas discursivas e não-discursivas que são atravessadas pelo dispositivo da
autonomia como eixo articulador na formação curricular que produz saberes e estratégias
de ensino/aprendizagem para modelar o sujeito infantil.
E para isso, utilizarei como ferramenta analítica das questões, as contribuições
teóricas do filósofo francês Michel Foucault sobre o estudo da governamentalidade e a
biopolítica. Esses conceitos possibilitam questionar os arranjos e rearranjos vinculados a
institucionalização das políticas curriculares para educação infantil, enquanto mecanismo
de regulamentação da vida social escolar das populações infantis, investindo sobretudo no
que delas se esperam ou que sejam capazes de operar na sociedade. Sem deslocar como
analisador a produção de racionalidade do mercado neoliberal que transversalizam as
práticas educativas infantis.
Foucault (2007) em seu livro a Microfisíca do Poder o uso do termo
governamentlidade suscinta a problemática da relação entre o governo e a população.
Governar, refere-se a forma que somos conduzidos e conduzimos a si mesmo. A população
emerge como objeto, dado e um campo de intervenção nas mãos do governo que precisa ser
gerida nos seus ínfimos detalhes. A articulação entre os movimentos –governo, população,
economia política implicam:
[ ]-O conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análise e
reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer esta forma específica e
complexa de poder , que tem alvo a população, por forma principal de
saber a economia política e por instrumentos técnicos essenciais os
dispositivos de segurança. 2- A tendência que em todo o Ocidente
conduziu incessantemente. durante muito tempo, á preeminência deste
tipo de poder, que se pode chamar governo, sobre todos os outrossoberania, disciplina,etc.- e levou ao desenvolvimento de uma série de
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aparelhos específicos de governo e de um conjunto de saberes.-3 -O
resultado do processo através do qual o Estado de justiça da Idade Média,
que se tornou nos séculos XV e XVI Estado administrativo, foi pouco a
pouco governamentalizado (FOUCAULT, 2007,p.291-292)
Delineou-se assim, a governamentalidade e as técnicas e governo em questões
políticas importantes para discutir a governametalização do Estado. São as técnicas de
governo que proporcionam a definição do que deve ou não competir ao Estado. Um Estado
de governo que não se limita mais pela territorialidade ocupada no espaço, mas utiliza a
população como instrumento de análise na produção e articulação com os saberes
econômicos.
Ou seja, o antigo modelo de Estado administrativo, configurado na regulamentação
e disciplina, não se limita mais a dimensão territorial, enquanto espaço de ocupação, mas
considera a massa da população em seu volume, densidade, território e característica
própria. Sua preocupação nuclear está no controle e uso da população para
instrumentalização do saber econômico e dispositivos de segurança para se
governamentalizar.
Tal enquadre, inclui a gestão e a norma como mecanismos que forjam a produção de
saberes de uma economia política para orientação e condução da população. A arte de
governar é ampliada em sua aquisição de novas técnicas de governo sejam diplomáticas,
militares e a polícia. Em nome da saúde, educação, qualidade de vida, segurança e gestão de
risco são justificadas e tipificadas a governamentalidade da população.
Em sua obra Segurança, Território, População, o autor retoma as reflexões a respeito
do estudo da governamentalidade quanto problema do Estado e da população.
[ ] Refere-se ao controle que se pode exercer sobre si mesmo e sobre os
outros, sobre seu corpo,mas também sobre sua alma e sua maneira de
agir. E, enfim,refere-se a urn comércio, a um processo circular ou a um
processo de troca que passa de um indivíduo a outro. Como quer que seja,
através de todos esses sentidos, há algo que aparece claramente: nunca
se govema um Estado, nunca se governa urn terrítórío, nunca se govema
urna estrutura política. Quem é govemado sao sempre pessoas, sao
homens, sao indivíduos ou coletivídades. Quando se fala da cidade que se
govema, que se govema com base nos tecídos, quer dizer que as pessoas
tiram sua subsistencia, seu alimento, seus recursos, sua riqueza, dos
tecidos. Nao é portanto a cidade como estrutura política, mas as pessoas,
indivíduos
ou
coletividade.
Os
homens
é
que
sao
govemados.·’(FOUCAULT, 2008,p.164)
Em outras palavras, a definição de governo não está em um território e sim nas
relações dos homens com as coisas que podem ser riquezas, recursos, costumes, hábitos,
modos de agir ou de pensar. a perspectiva da população como segmento que dispõem de
interesses individuais e coletivos tornou-se alvo principal do governo na pretensão daquilo
que se quer que ela faça ou forneça.
Outro conceito introduzido pelo autor para esboçar análise do poder que
atravessam os problemas econômicos-políticos e transformação das técnicas, tecnologias
de poder tocante não há um modo de individualização e sim uma massa global é a
biopolítica.
Foucault (2005) no curso em Defesa da Sociedade tematiza a existência de uma nova
tecnologia de poder que não exclui a tecnologia disciplinar, mas incrusta-se noutra escala.
A tecnologia de poder disciplinar mobiliza o poder sobre o corpo e suas ações, em termos
da produção de modos de individualização ao homem-corpo. A nova tecnologia é dirigida a
multiplicidade dos homens que, por sua vez, não se apresenta no plano individualizante,
mas massificante em direção ao homem-espécie.
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Ao invés do eixo de análise indivíduo-corpo, agora é o corpo-múltiplo. O poder se
transfigura atuando sobre a subjetividade de cada um, entretanto ganha novas nuances,
modalidades de controle e formas de alcançar a consciência e corpo da população. Sendo
assim,
[...] Não se trata absolutamente de ficar ligado a um corpo individual,
como faz a disciplina. Não se trata, por conseguinte, em absoluto, de
considerar o indivíduo no nível do detalhe, mas pelo contrário, mediante
mecanismos globais, de agir de tal maneira que se obtenham estados
globais de equilíbrio, de regularidade; em resumo, de levar em conta a
vida, os processos biológicos do homem-espécie e de assegurar sobre
eles não uma disciplina, mas uma regulação. (FOUCAULT,2005, p.289)
Diante disso, o autor postula o nascimento de uma biopolítica da espécie humana. A
noção de população é interrogada em sua dinâmica política, cientifica, biológica e relações
de poder. Em sua esfera de acontecimentos e mecanismos reguladores sobre a conduta da
vida. A população é transformada no escopo de estudo, análise e esquadrinhamento sobre
o governo das condutas.
Nessa biopolítica, há circularidade de mecanismos reguladores sobre os processos
biológicos da população que vão desde cálculos, previsões, estimativas, estatísticas que não
procedem análise sobre o indivíduo, mas no que ele apresenta em termos globais. Não se
considera “o indivíduo no nível do detalhe, mas pelo contrário, mediante mecanismos
globais, de agir de tal maneira que se obtenham estados globais de equilíbrio e
regularidade.” (FOUCAULT, 2005, p.294).

A AUTONOMIA E AS MÚTIPLAS OBJETIVAÇÕES
Com a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996) a Educação Infantil é instituída como primeira etapa da
Educação Básica que garante ao infantil o direito de estar na escola, enquanto escolha da
família e dever do Estado.
A partir daí, a Educação Infantil é organizada sob um abrangente processo de
normatização. É nesse desdobramento, são publicados os Referenciais Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI) que foi elaborado em 1998 e integra a série de
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) elaborados pelo Ministério da Educação-MEC.
Tem-se aí uma ampla produção de narrativas, discursos, saberes, análises e
injunções que despertaram o interesse em confisca-lo num investimento de futuro e
projeções iluministas. Toda esta atenção seria alvoroçada na descrição, ordenação, medição
de cálculos demográficos e estatísticos sobre a população. Ou seja, as questões políticas e
econômicas sobre a vida infantil são depuradas pelo nascimento da biopolítica. Postulada
como o modo de “racionalizar os problemas propostos à prática governamental, pelos
fenômenos próprios a um conjunto de seres vivos constituídos em população: saúde,
higiene, natalidade, raças.’’ (FOUCAULT, 2008, p 195).
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) é composto por
uma coleção de três volumes: Um documento Introdução, Segundo intitulado Formação
Pessoal e Social e o Terceiro chamado Conhecimento de Mundo. Essas publicações com
caráter instrumental e didático vão servir como guia de orientação para discutir o
planejamento, desenvolvimento e avaliação das práticas educativas. Concomitante, as ações
dos profissionais, definição dos conteúdos e a elaboração de projetos educativos singulares
e diversificados.
A confluência desses nexos reverberam questionamentos nas incursões do que pode
ou não ser incluso no estabelecimento de saberes e práticas que instauram regimes de
verdade sobre o conhecimento escolar na medida em que o trabalho docente dos
profissionais que selecionam, transmitem e reorganizam esse conhecimento são
materializados com demarcações e circunstâncias determinadas.
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Para efeito de estudo, neste artigo concentrarei a análise somente no segundo
volume do Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Formação Pessoal e
Social. Em sua estrutura de organização é dividido por âmbitos 3:a “Formação Pessoal e
Social”, cujo eixo de trabalho denomina-se “Identidade e autonomia” que contempla formas
específicas de aprender, conviver, ser e estar com os outros. Conforme, o referencial:
10F10F

[...] A autonomia, definida como a capacidade de se conduzir e tomar
decisões por si próprio, levando em conta regras, valores ,sua perspectiva
pessoal, bem como a perspectiva do outro, é , nessa faixa etária mais do
que um objetivo a ser alcançado com as crianças, um princípio das ações
educativas. (RCNEI.2, 1998, p. 14)
Percebe-se que a autonomia aparece inscrita como um princípio para orientar as
interações infantis. Ela é parte do processo de formação e elaboração de trabalhos
educativos inseridos em distintas redes de poder e saber. Paralelamente, a autonomia
adquire lugar no campo curricular pelas práticas governamentais a serviço do processo
civilizatório da sociedade e as novas demandas de racionalidades liberais.
[...] Tal política, incorpora questões sociais ás técnicas governamentais,
envolvendo-as na relação de cada indivíduo consigo mesmo. Ela sintetiza
“descoberta” do novo modo de governamentalização liberal : operando
por meio de estratégias e técnicas próprias à sua racionalidade, o
liberalismo subjetiva cidadãos e cidadãs como agentes autônomos e
livres de seu próprio governo.(CORAZZA, 2001, p. 94)
Foucault (2005) tematiza com o passar do tempo às noções de norma e
normalização no sistema judiciário sofreu novos rearranjos. A norma antes relacionada à
prova e o inquérito transforma-se em exame de produção de verdade e modalidade de
saber. O uso da prova não incluía ação pública de autoridades, não se procurava a verdade,
mas quem detinha maior força e importância. Caberia ao indivíduo aceitar e renunciar a ela.
O inquérito revestia-se num processo de governo, técnica de administração, gestão da vida
e nova mecânica de poder a disciplina. Todavia, a disciplina não estava associada ao regime
jurídico, mas a majoração da norma. Ela estruturou códigos não mencionados as leis, mas
da normalização da sociedade. O disciplinamento reverbera os corpos sociais como objeto
de poder-saber que produz subjetividades.
As tecnologias disciplinares tem a pretensa preocupação em objetivar o homem que
atenda ao contento o ritmo do sistema econômico-social vigente e a dimensão produtiva do
trabalho cada vez mais mecanizado e repetitível. No espaço integrado de mecanismos
disciplinares, cada indivíduo tem seu lugar e cada lugar possui destinação. A normalização
operacionaliza-se pela sanção de ações no nível individual e coletivo. Ela enquadra as
especificidades e diferenças no sistema operacional da disciplina.
A norma como incremento para produzir o direito acrescenta a escola a necessidade
social de confinar os infantis nos primeiros anos de vida, dispondo assim dispositivos de
controle, disciplina e normalização que são naturalizados nas práticas cotidianas das
instituições escolares
O reconhecimento e defesa da criança, na condição de “sujeito de direitos’’ sinalizou
a necessidade de problematizar a própria constituição do estatuto “Infantil”. Conjugada no
âmbito do direito público, a criança a rigor, passa a ser membro da sociedade e sujeito de
autonomia que possui atributo próprio e responde pelas suas ações.

3 RCNEI Volume 2.Âmbitos considerados domínios ou campo de ação que dão visibilidade ao trabalho

educativo do professor para propiciar experiências educativas ás crianças.
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Sob essa lógica, a definição de novos direitos por sujeito antes alijado do corpo
social, resultam em mudanças nas práticas subjetivas, multiplicidade de objetivações com
intuito de atender a novos contextos, temporalidades e a produção de saberes.
Dessa forma,
[...] Nos mecanismos de poder da biopolítica a normalização não mais se
configura como uma disciplina dos corpos dispostos no interior das
instituições de sequestros, mas como resultado de mecanismos de
regulação, ou mecanismos de seguranças, que atuam sobre os processos
da vida pertinentes a uma população. (FONSECA, 2002, p. 210)
A interconexão entre o direito quanto corporificação da norma e as estratégias de
gestão das populações ampliam os mecanismos inteligíveis e necessários à utilização de
novas práticas governamentais e produção de discursos de verdade que delegam aos
infantis como serão operados, organizados e legitimados.
Nas sociedades atuais, não é apenas a população infantil que pode se tornar regulada
e governável, mas a própria vida em seu âmbito singular, doméstico e cotidiano. Há uma
nova economia de poder que concorre quase plenamente para uma política que se permite
objetivar por interesses econômicos.
A esse propósito, cada vez mais os pressupostos psicopedagógicos e as estratégias
de formação dos sujeitos infantis deslocam-se do coletivo para investir nas aprendizagens
individuais.
Daí a proposta,
[ ] Conceber uma educação em direção a autonomia significa considerar
as crianças como seres com vontade própria, capazes e competentes
para construir conhecimentos, e, dentro de suas possibilidades ,
interferir no meio em que vivem. Exercitando o autogoverno em questões
situadas no plano de ações concretas, poderão gradualmente fazê-lo no
plano das idéias e valores. (RCNEI.2, 1998, p.14 )
Notamos então, que a educação é convertida a valorar processos de autonomização,
autoregulação, autogerenciamento com base na lógica do aprender a ser 4. Segundo Derlors
(2012) em aproximação a tal ênfase em seu Relatório para UNESCO da comissão
Internacional sobre Educação para o Século XXI, são mencionados os quatros pilares da
educação: o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.
Em suas múltiplas práticas de governamentalidade e biopolítica da vida das populações a
integração desses pilares funciona como imperativo para promover uma suposta melhoria
de oportunidade e progresso para as sociedades.
Com esse arranjo, o aprender a ser prioriza de forma contínua a consolidação da
autonomia, a iniciativa, a flexibilidade do indivíduo para coexistir à vida em sociedade. É
central a esse prisma educar ultrapassando a própria escolarização visibilizada na
instrumentalização técnica e pedagógica com efeitos universalizantes, mas a proposição de
uma educação que opere a modelação das condutas dos sujeitos de direitos e econômicos
fornecendo simultaneamente respaldo necessário para executar regime de práticas de si
enquanto empreendedores e investidores. O aprender a viver juntos mobiliza a produção
de sociabilidades capitalizadas, da convivência, da docilidade política, que a posiciona na
tarefa de evitar e conter tensões latentes, isto é, a diáspora da noção de educação e cultura
de paz e, ainda, ajustada a gerar empreendimentos.
1F1F

De acordo Derlors(2012) Aprender a ser, para melhor desenvolver a personalidade e estar à
altura de agir com maior capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal.
Para isso , não se pode negligenciar , na educação, nenhuma das potencialidades de cada indivíduo:
memória, raciocínio ,sentido estético, capacidades físicas e aptidão para comunicar-se.
4
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E, o aprender a conhecer e aprender a fazer inferem no estabelecimento de
estratégias biopolíticas propensas a educação pelo trabalho futuro, ensinar remete a
individuação de um sujeito ordenado e adaptado ao processo de inovação de conhecimentos
permanentes, disposto a fazer investimentos em si mesmo, com o intuito de manter-se ativo
no mercado de trabalho.
Isto ressoa na naturalização e individualização dos processos ensino e
aprendizagem, quando essa produção de subjetividades é excluída das circunstâncias em
que são forjadas e lhe são atribuídas razões naturalistas e essencialistas que contribuem
para negar seu percurso social e histórico.
Interessa investir,
[...] Nos atos cotidianos em atividades sistematizada, o que se recomenda
é a atenção permanente à questão da independência e autonomia.O
exercício da cidadania é um processo que se inicia desde a infância ,
quando se oferecem às crianças oportunidades de
escolha e
autogoverno.
[...] Oferecer condições para que as crianças,conforme os recursos de que
dispõem,dirijam-se por si mesmas suas ações, propicia o
desenvolvimento de um senso de responsabilidade.
[...] A progressiva independência na realização das mais diversas ações,
embora não garanta autonomia , é condição necessária para o seu
desenvolvimento.Esse processo valoriza o papel do professor como
aquele que organiza,sistematiza e conduz situações de aprendizagem.
(RCNEI 2, 1998, p. 39)
Ao conferir a ideia de autonomia ao aprendizado, urge a preocupação massiva em
investir cada vez mais cedo nas populações infantis para que desenvolvam a capacidades
de autoconduzir na sua formação contínua e alcancem níveis mais elevados de desempenho
e especialização. Saber fazer uso da autonomia versa sobretudo na condição necessária de
apropriação e desenvolvimento da capacidade metacognitiva que se traduz na
autoregulação do sujeito em planejar e conhecer o processo cognitivo na disposição de suas
potencialidades, limitações e dificuldades.
O desafio que se coloca é problematizar a gestão dos corpos e a biopolítica da vida
das populações, em práticas de si estruturadas socialmente nas escolas com vistas a
múltiplas objetivações que sedimentam a formação do indivíduo, autônomo, autoreflexivo,
produtivo, responsável, útil e dócil politicamente as funções e normas sociais.
Com efeito, a criança é direcionada a pensar a relação de sua auto-estima, seu
autoconceito e tomada de consciência de si pelo empreendimento da discursividade de
saberes previamente selecionados, qualificados intercalados as práticas psicopedagógicas
que atuam na produção de técnicas e tecnologias de poder na educação. Em todo caso,
análise dos exercícios de si de autogoverno e autocontrole.
Nesse cenário, são justificadas a gestão das subjetividades infantis capturadas pela
ótica do capital centrada na busca de habilidades e competências integradas ao afetivo,
relacional e social em nome e defesa de uma educação voltada aos parâmetros produtivos e
compatíveis a empresa no que concerne ao desenvolvimento humano e gerenciamento dos
comportamentos que servem para cumprir o alcance de metas, indicadores nacionais e
mundiais, ou seja, o empresariamento da vida em sua mais larga escala.
Foucault (2013), em A ordem do discurso ressalta as práticas que forjam uma seleção
dos discursos enquanto séries regulares e distintas de acontecimentos manifestos na
educação, nas editoras, nas bibliotecas, nas disciplinas, nos comentários e dispositivos de
controle social dos corpos, sobretudo em sua descrição crítica e genealógica. Destaca, ainda
que valorização dos saberes ocorrem na medida em que são submetidos a apreciação de
ordem econômica e pela política de controle discursivo ancorada a perspectiva de
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investimentos. Desse modo, formula-se a modelação de tipos de subjetividades que
competem a assumir à função de empreendedoras de si e dos outros.
De maneira geral, assistimos contemporaneamente em função de uma política
mundial baseada no cálculo de risco quanto estratégia biopolítica que procede pela projeção
de uma ação antecipada em termos de virtualidade e probabilidade de algo acontecer , não
apenas uma preocupação com a gestão de vida das populações e sim majorar seu
ajustamento e subjetividades aos processos políticos e econômicos. Daí ser pertinente, a
formulação de uma política de prevenção e o dispositivo de controle e regulação sobre os
possíveis fatores de risco, a incapacidade em governar a própria vida passa a ser uma
conduta desviante na sociedade.
Razão essa, que cuidadosamente em nome da segurança e o medo de crianças
crescerem e oferecerem perigos aos outros e a si mesmo, há um maior tempo de
investimento e revivescimento da aprendizagem no diz respeito a perda da centralidade nas
relações pedagógicas, ou seja, a conversão do ensinar quanto caráter coletivo dos processos
escolares para o individual. Lançam-se técnicas de poder que conseguem interferir nas
expectativas, vontades, afetos, necessidades, ansiedades e prazeres dos sujeitos. Essas
técnicas não funcionam por hierarquias rígidas e patologizantes, mas agem pelo despertar
da sedução, do interesse e curiosidade.
O que se apresenta como proposta, sem espaço para qualquer diferença do próprio
fazer é um conjunto de práticas classificadas como empreendedoras, que além de inserir o
suposto sujeito autônomo no corpo social, acionam a produção de discursos de verdades
pautados na coexistência de um aumento, das potencialidade, das habilidades e
competências socioemocionais que garanta o autogoverno sobre a produtividade, a
empregabilidade, o gerenciamento de renda e o exercício do ativismo social nas
comunidades.
O que fica claro de tudo isso é o entrelaçamento da relação entre saber e poder, em
que as políticas públicas brasileiras para educação infantil são entrecortadas por estratégias
biopolíticas e racionalidade específicas produzidas pela economia política global que não
focaliza apenas na fabricação do sujeito econômico articulado ao sujeito de direitos, mas
sim no sujeito autônomo e empreendedor.
Nesse projeto de sociedade e educação, os sujeitos vão sendo pensados, governados
e subjetivados ao capital humano. Os efeitos de poder e verdade propagados pelas políticas
curriculares em termos de exercício de práticas, inferem nas condições e questões
institucionais e disciplinares.
Para tanto, sistematiza, seleciona, qualifica e prioriza utilitariamente no campo
curricular produção de saberes que serão ou não necessários para conduzir e agenciar as
condutas do grupo social, muitas vezes, de forma excludente. Esses saberes são agenciados
por relações de poder que favorecem a existência de regimes de verdade e constituem
subjetividades normalizadas por meio de processos de objetivação, isto é, a produção de
objetos.( crianças, adolescentes).
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RESUMO: As escolas, da forma como as encontramos hoje, foram ressignificadas a partir do
pensamento funcionalista que atribuiu a ela a função de socialização dos imaturos, de forma
a garantir a igualdade de oportunidades reais na sociedade capitalista e dirimir os conflitos
advindos com o surgimento das nações estados, ocupando ela o lugar de outras instituições
que haviam fracassado em sua função social de regulação das relações entre as partes.
Assim, o discurso de uma “educação par todos” se configura enquanto retórica para o
agenciamento dos sujeitos, imprimindo neles marcas balizadoras das escolhas de vida, e o
currículo tem papel de destaque neste processo. Por meio das práticas curriculares (aqui
entendido como toda ação educativa, intencional ou não, planejada ou espontânea, explicita
ou oculta) a escola assumiu ares de redentora, aquela que seria capaz de salvar os homens
da selvageria que os impedia de conviver pacífica e harmoniosamente. Ela (a escola) teria
e tem o suposto poder de fazer dos homens seres melhores, mais decentes e mais
“humanos”. Este trabalho buscou averiguar como as ações pedagógicas a que estão
submetidos alunos da Educação Infantil, se configuram como ações de subjetivação na
medida em que propõem uma estética do bem viver. Tivemos como aporte teóricometodológico os estudos pós-estruturalista, sobretudo no que toca os estudos de Foucault
(1984; 1996; 2009; 2010); Larrosa (1994) e Deleuze (1996). Em uma perspectiva
qualitativa desenvolvemos uma cartografia social dos processos educativos vividos na
Educação Infantil, em uma escola da cidade de Tianguá, Ceará, Brasil. Os achados da
pesquisa apontam para uma série de atividades que, desenvolvidas com as crianças,
orientam-nas para uma pedagogia do eu, que fomentam práticas de ver-se, expressar-se,
narrar-se e jugar-se, num processo de subjetivação em nome de uma estética do bem viver.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Estética do bem viver. Currículo. Subjetivação.
ABSTRACT: Schools, in the way we find them today, were re-signified from the functionalist
thought that gave them the function of socialization of immature ones, in order to guarantee
equality of real opportunities in the capitalist society and settle disputes arising with the
emergence of nations states, ranking it the place of other institutions that had failed in its
social function of regulation of relations between the parties. Thus, the speech of an
"education for all" is configured as rhetoric to the arrangement of the subjects, printing on
them support brands of their lifestyle choices, and the curriculum has an important role in
this process. Through the curricular practices (understood here as any educational action,
intentional or not, planned or spontaneous, explicit or hidden) school assumed redeeming
airs, that one that would be able to rescue men from savagery that prevented them to live
peacific and harmoniously . It (school) would have and has the power to make from
mankind better beings, more decent, more "human". This study aimed to investigate how
pedagogical actions that pupils from Childhood Education are submitted are configured as
subjectivity actions as they propose an aesthetic of good living. We had as theoretical and
methodological support post-structuralist studies, especially regarding to studies of
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Foucault (1984; 1996; 2009; 2010); Larrosa (1994) and Deleuze (1996). In a qualitative
perspective we develop a social mapping of educational processes lived in Childhood
Education of a school in the city of Tianguá, Ceará, Brazil. The research findings point to a
series of activities, that developed with the children, guided them to a pedagogy of self,
which encourage practices to see themselves, express themselves, to narrate themselves
and judge themselves, in a process of subjectivation on behalf of an aesthetic of good living.
KEYWORDS: Childhood Education. Aesthetics of good living. Curriculum. Subjectivity.

INTRODUÇÃO
Durante algum tempo, a partir do pensamento funcionalista, a escola fora vista
unicamente como um lugar para a socialização dos imaturos, de forma a garantir a igualdade
de oportunidades reais na sociedade capitalista (PATTO, 1984).
Outro aspecto sobre a função e importância da escola, apontado pelo ideal
funcionalista, refere-se ao fato de que ela trazia a possibilidade de ocupar o lugar de outras
instituições que haviam fracassado em sua função social de regulação das relações entre as
partes, o que teria gerado um estado de anomia, fazendo com que a sociedade
contemporânea, segundo Durkheim, fosse qualificada como “fenômeno mórbido, estado de
desregramento, estado de imoralidade coletiva, estado de anomia jurídica e moral” (PATTO,
1984, p, 21).
Concluiu-se, então, que o melhor caminho a seguir é o da ilustração do
povo. Com o povo ilustrado seria mais fácil atingir a plenitude do Estado
e da cidadania. Com uma população ignorante, essa tarefa seria
impossível.
A grande solução encontra-se no aprimoramento
educacional do povo, na instrução pública obrigatória, na alfabetização
da população. O melhor instrumento político, portanto é a escola
obrigatória, gratuita e comum. A escola desponta como o principal meio
de se construir uma cultura nacional e de se alcançar a unidade nacional.
Nela se fundirão as diferenças de credos e de raças, de classe e de origens.
Inspirada no princípio de que a educação é direito de todos e dever do
Estado, começa a surgir uma escola com finalidades de redenção (livrar
o homem da ignorância e da opressão) e de consolidação do próprio
Estado (instaurar a ordem democrática burguesa) (VASCONCELOS, 1996,
p. 11).
A partir de então a escola fora elevada ao patamar de redentora, aquela que seria
capaz de salvar os homens da selvageria que os impedia de conviver pacífica e
harmoniosamente. Ela teria então o poder de fazer dos homens seres melhores, mais
decentes e mais “humanos”.
Toda uma ideia de currículo escolar vai surgindo com o objetivo de guiar, instruir,
orientar e fomentar os comportamentos desejados. No entanto, se antes, para esse fomento
eram utilizados mecanismos disciplinares, que tinham como característica serem explícitos
(FOUCAULT, 2010), hoje esses mecanismos assumem um caráter de controle, bem mais
velados e atenuados, mas igualmente, ou mais, dominadores, uma vez que tentam “não”
gerar resistências (DELEUZE, 1992).
Diante do aparato da modernidade, a escola é umas das principais instituições no
processo de constituição dos sujeitos e de subjetivação. Nela ecoam discursos que
funcionam como regime de verdade. Essa verdade está vinculada aos
tipos de discurso que a sociedade acolhe e faz funcionar como
verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os
enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e
outros, os meios pelos quais cada um deles é sancionado; as técnicas e
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procedimentos valorizados na aquisição da verdade; os status daqueles
que estão encarregados de dizer o que conta como verdadeiro, “as
condições que fazem possível a instauração e manutenção de um saber”
(FOUCAULT, 2009, p. 12).
Nesse contexto buscamos desenvolver uma pesquisa fundamentada a partir de um
paradigma rizomático (GALLO, 2003) com base epistemológica a partir dos referencias póscríticos em Educação, cartografando os caminhos de construção da subjetividade e discente.
Elegemos como método a cartografia social que se apresenta como um caminho
sinuoso, que se adapta aos acidentes do terreno (MEYER e PARAÍSO, 2012). Uma
cartografia “se faz por pistas que orientam o percurso da pesquisa sempre considerando os
efeitos do processo do pesquisar sobre o objeto da pesquisa, o pesquisador e seus
resultados” (PASSOS e BARROS, 2010).
Tendo, portanto, como foco as três escolas públicas premiadas com o título de
“Escolas nota 10” segundo dados do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica
do Ceará (SPAECE) 1, e que, devido ao título, se tornaram referência para as outras escolas.
Verificamos que a partir dessa premiação tais escolas foram tratadas de forma diferente,
inclusive exigindo-se delas que permaneçam com o referido título. Tivemos envolvidos
nessa pesquisa aproximadamente 50 alunos da Educação Infantil.
A escolha da população se deu pelo fato de, cada vez mais, os discursos e as políticas
oficiais exigem das escolas de Educação Infantil, maior excelência medida pelo SPAECE (no
caso do Ceará) e pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o que incide
sobre a prática docente e sobre a forma como os alunos se relacionam com o aprender e
com sigo mesmo diante dos discursos.
15F15F

1 O SURGIMENTO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR NO CENÁRIO MODERNO:
PERSPECTIVAS DE SUBJETIVAÇÃO
Foi na Idade Média, e tendo como pano de fundo as transformações e tendências
advindas com o crescimento das cidades, que a escola surge enquanto lugar específico para
o saber, onde o Mestre agora encontrava os discípulos (alunos) em um lugar determinado e
sem considerar qualquer tipo de divisão, seja por idade ou conhecimento (ALVES, 2006).
Durkheim (1969, p. 40, apud. GAUTHIER, 2010, p. 75) vai dizer que uma escola será uma
escola se for
um lugar onde um mestre ensina; é um ser moral, um meio moral,
impregnado de certas ideias, de certos sentimentos, um meio que envolve
tanto o mestre quanto os alunos. Ora, a Antiguidade não conheceu nada
semelhante a isso. Ela teve mestres, mas não teve verdadeiras Escolas. A
Idade Média foi pois, em matéria de Pedagogia, inovadora.
Durkheim (1969, apud. GAUTHIER e TARDIF, 2010) vai atribuir à Idade Média a
criação da escola por considerar que esta “não é apenas um local onde um mestre ensina; é
um ser moral, um meio moral, impregnado de certas ideias, de certos sentimentos, um meio
que envolve tanto o mestre quanto os alunos” (p. 40), por isso ele afirma que na antiguidade
havia tido mestre, mas, só na Idade Média tivemos escolas verdadeiras. Sendo um lugar
para a moralidade, a escola se constrói como fôrma para a futura sociedade moderna, e os
movimentos por “uma educação para todos” demonstra que a ideia era que todos passassem
pela mesma fôrma.
Com o passar do tempo, o modelo de escola medieval, também chamado de escolas
de paróquia, entra em decadência e quase desaparece ao final do século VIII e os problemas
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que circundavam este modelo de organização escolar persistiram até o final da Idade Média
(GAUTHIER, 2010, p. 75).
Abre-se aqui um parêntese para ressaltar que a Idade Média ainda era marcada pela
ausência do conceito de infância como nos indica Ariès (1981), o que nos leva a entender
que não existia ainda uma educação dita infantil. As crianças passeavam livremente pelo
universo adulto, desde os prostíbulos, passando pelo teatro, casas de jogos de azar e a
escola. Daí as primeiras salas de aula serem salas que reunião várias idades de forma
indiscriminada. Fora somente a partir do séc XVII, segundo Ariès (1981) que se passou a
olhar para as crianças como tal e surge, pela primeira vez nas instituições escolares, a
referência às crianças como "petit enfant" (criança pequena ou criancinha). Vale considerar
que o surgimento da infância sofreu do frenesim das ideias iluministas, com o início da
revolução industrial, com a descoberta dos microrganismos e a diminuição da mortalidade
infantil, com a criação de especialidades médicas para as crianças, com o surgimento das
perspectivas higienistas do cuidado e com as ideias sobre a infância.
Vale considerar, que no arranjo de configuração das instituições escolares (e
considerando que estas inevitavelmente são produtos da história de seu tempo)
encontramos marcas profundas da economia do castigo (FOUCAULT, 2010), próprio das
sociedades de soberania, mas que agora, sobre a lógica disciplinar, reorganizou essa
economia do castigo, direcionando este, menos para os corpos e mais para as “almas”
(FOUCAULT, 2010).
Vejamos então como as escolas descobrem as crianças. Por volta do século XIX, o
ideal de democracia burguês estava focado no objetivo de instaurar a democracia,
promovendo (supostamente) a igualdade de oportunidade para todos. Mas esta era
ameaçada pelos constantes desentendimentos entre a população, ocasionados pelo inchaço
das cidades ou pelo fato de os países serem formados por etnias distintas, que não se
consideravam parte do estado como pensado por Hobbes (apud LIMONGI, 2002) 2.
Chegou-se à conclusão de que, para que isso fosse possível (essa igualdade entre
todos e consequente instauração dos ideais burgueses), seria necessário, primeiro, se
chegar à unidade nacional. Numa ótica funcionalista, a saciedades dos séculos XVII e XVIII
não haviam dado conta dos ânimos dos povos e a sociedade do século XIX corria sério risco
de caminhar no mesmo rumo.
Para tanto, Durkheim (apud. PATTO, 1987) defendia que surgissem instituições
públicas fortes, que tivessem como foco o exercício de um poder moral de regulamentação
das relações sociais. Segundo a análise de Foucault (2010), estas instituições seriam as
prisões (que substituíram os suplícios), os manicômios e também os asilos.
Com o tempo percebeu-se que essas instituições “fortes”, como pensava Durkheim,
não deram conta de promover o tão sonhado espírito de unidade nacional. É a primeira
crise das instituições disciplinares. Passa-se, então, a considerar a escola como sendo
aquela que poderia sanar o mal social da modernidade e proporcionar a unidade nacional.
O melhor caminho, para tanto, seria a ilustração do povo que, ao ser consciente de seus
deveres e direitos, e das sanções a que estariam sujeitos ao não cumprirem seus deveres,
evitariam o mau comportamento. É então que vemos surgir, pela primeira vez, o discurso
sobre a urgência de uma educação pública obrigatória para todos, como já falamos
anteriormente. Ela seria capaz de fundir as “diferenças de credo e de raça, de classe e de
origem” (VASCONCELOS, 1996). A partir de então foi atribuído à escola o poder de fazer
dos homens seres melhores, mais decentes e mais “humanos”. Também se percebeu que os
adultos tinham dificuldades em assimilar as propostas funcionalistas e a “desordem” social
pouco havia diminuído. Foi então que se chegou à conclusão de que “para atingir tais
16F16F

Com o surgimento das nações-estados, muitos povos de costumes, crenças e línguas diferentes
foram reunidos em um mesmo território e sujeitados às mesmas leis. Sem falar que o crescimento
desenfreado das cidades fazia crescer a violência e as disputas internas, o que era um risco para a
implementação dos ideais burgueses.
2

– 560 –

objetivos, a educação deveria iniciar-se na infância, tendo o mestre lugar estratégico nessa
missão (VASCONCELOS, 1996, p. 12).
É, sobretudo, com o fomento dos ideais liberais que a escola recebe seu
reconhecimento, devido sua capacidade de ilustrar, de transmitir conhecimentos, preparar
os despreparados. Com isso também aparece seu poder supostamente libertador que dá
acesso à tão sonhada informação que levaria a um emprego, condição de in/dependência
para o liberalismo (PATTO, 1984).
A escola se configurou, por certo tempo, como a instituição perfeita tanto para os
funcionalistas quanto para os liberais a partir do encontro com as crianças. Os
funcionalistas pensavam que, educando os indivíduos desde pequenos, estes não se
desvirtuariam quando adultos, e os liberais preparariam desde cedo mão de obra
capacitada. Nessa dinâmica a Educação Infantil, em suas diversas configurações (creches,
maternais, pré-escolas, jardins de infância) se constituíram enquanto lugares/formas de
“humanos”. Esperava-se que entrassem pessoas e saíssem cordeiros e cordeiros bem
treinados. Enquanto o discurso remontava a uma suposta igualdade entre os homens, bemestar social ou Ideal de democracia como dizia Dewey (1959), para além da compreensão
dessa dinâmica enquanto ideológica, ao modelo de Althusser (1974) o que se vê é o
surgimento de mecanismos potencialmente operantes e subjetivadores em convergência
como o pensamento foucaultiano.

2 DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS DE SUBJETIVAÇÃO: POLÍTICA, IDENTIDADE E
VIVÊNCIAS ESCOLARES
Os argumentos aqui expressos sustentam-se a partir das perspectivas foucaultianas
e deleuzianase que consideram um dispositivo como, “antes de mais nada um emaranhado,
um conjunto multilinear” (DELEUZE, 1996, p. 1) como forma de apontar, não para algo
complicado, mas porque, enquanto engrenagem do poder (que é difuso), segue sua mesma
dinâmica.
Um dispositivo se insere na dinâmica de uma rede tecida a partir de fios/elementos
tais como “o poder em relação a qualquer formação social; a relação entre fenômeno social
e o sujeito; e a relação entre discurso e a prática, as ideias e as ações, atitudes e
comportamentos (POSTER, 2000, p. 80-81, apud KLEIN, 2007, p.2)
A escola opera como um dispositivo por meio de marca histórica do exercício da
pedagogia como meio de se atingir os objetivos pensados para essa instituição. Entretanto,
“la pedagogía es un dispositivo de poder, saber y subjetivación, en relación directa con las
relaciones de poder, comunicación y capacidades” (VILLEGAS, 2001, p. 26). Seria, portanto,
na escola, que encontraríamos significativa expressão da ordem pedagógica através do
exercício do dispositivo disciplinar, por exemplo (idem), ou ainda por meio da evocação da
“Experiência de Si” (FOUCAULT, 2013).
A escola é uma instituição na qual, desde muito pequeno, as pessoas são metidas
para que possam, de diferentes formas e por um longo período de tempo, experimentaremse a si mesmas, sobretudo através do discurso da reflexão sobre estar no mundo. Na medida
em que as pessoas mantêm uma relação de reflexividade consigo mesmas, não estão sendo
outra coisa a não ser o resultado dos mecanismos nos quais essa relação se produz e é
intermediada: ver-se, interpretar-se, julgar-se, dizer de si, para então dominar-se
(LARROSA, 1994).
Buscando abranger o processo de subjetivação dos sujeitos discente é importante
salientarmos que essas questões também passam pela dimensão curricular, uma vez que
este se constitui como ferramentas de subjetivação e não puramente uma organização
educacional (SILVA, 2004). As novas leituras acerca das Teorias Curriculares nos apontam
para uma visão do currículo como algo construído a partir de uma teia emaranhada com a
realidade local e temporal. Assim, “(...) a noção envolvida é sempre representacional,
especular, mimética: a teoria representa, reflete, espelha a realidade. A teoria é uma
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representação, uma imagem, um reflexo, um signo de uma realidade que –
cronologicamente – a precede” (SILVA, 2004, p.11).
No cotidiano das escolas encontramos uma série de atividades organizadas cujas
intenções extrapolam as competências e habilidades intelectuais para irem de encontro ao
código moral que norteia os comportamentos e as maneiras de experienciar-se. Os
currículos escolares se constituem como materializações de discursos, até mesmo porque,
como nos diz Foucault (1996),
o que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da palavra;
senão uma qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que
falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao menos difuso;
senão uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes
e seus saberes? (p.44-45).
Tendo a clareza de que o Currículo não é neutro (SILVA, 2004), é importante
discutirmos alguns aspectos acerca do currículo, sobretudo no que diz respeito às ideias de
Currículo Oficial, o Real e ao Currículo Oculto e como estes podem atuar como mecanismos
de subjetivação. Para Kelly (1981, p.4) “com o currículo oficial indica-se o que está
determinado no papel, em programas, prospectos, etc., e currículo real denota aquilo que se
faz na prática”.
O conceito de “currículo oculto”, ainda bastante aclamado no Brasil, segundo Kelly
(1981, p.2) se refere à “aquelas coisas que os alunos aprendem na escola por causa do modo
pelo qual o trabalho da escola é planejado e organizado, mas que não são, em si mesmas,
claramente incluídas no planejamento e nem estão na consciência dos responsáveis pela
escola”.
No entanto, ao se propor o conceito de currículo oculto, embora este seja aclamado
como algo não determinante e que ultrapassas as questões legais, o que se faz é favorecer
na vivência curricular (currículo real) a atuação de engrenagens que encontram na própria
definição de oculto sua força de atuação. Assim, o “currículo oculto” se constitui uma via
favorável ao funcionamento de agenciamentos dos “sujeitos” da escola através de
dispositivos pedagógicos que passam despercebidos e que são naturalmente legitimados.
Mas mesmo o currículo oficial também não esconde seus caminhos de subjetivação
e suas propostas claramente agenciadoras.

3 VIVENCIAS ESCOLARES E MOLDE DE SI : A EVOCAÇÃO DO SUJEITO ALUNO NA
MATERIALIZAÇÃO DOS DISCURSO NO CURRICULO ESCOLAR
Um dos principais instrumentos de coleta de dados na aproximação com as
vivências escolares dos alunos (que diga de passagem está entrelaçada com a dos
professores) foi certamente as observações participantes, e por meio de um dos registros
no diário de campo que queremos iniciar esta sessão:
São 8h00. A aula acabou de iniciar e a professora está sentada, em círculo,
com os alunos. De repente a professora para de cantar, olha para as
crianças e diz assim: Huuuuuuu! Que cheirinho é esse? Vocês estão
sentindo? Quem é que está com esse mau cheiro? Alguém sabe que mau
cheiro é esse? É aaaa preguiiiiiiça! Vamos cantar a musiquinha xô
preguiça? E se inicia a cantoria em meio a palmas (DIÁRIO DE CAMPO /
05.08.2013).
A letra da música dizia assim:
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Xô preguiça xô preguiça. Se ela quiser te pegar. Xô preguiça. Xô preguiça
xô preguiça, agora eu não posso parar. Sai fora. Xô preguiça xô preguiça.
Não venha aqui me atrapalhar
Xô preguiça. Xô preguiça xô preguiça, agora eu preciso estudar (DIÁRIO
DE CAMPO / 05.08.2013).
Para nós foi uma surpresa! Muitas coisas passaram por nossas cabeças naquele
instante até nos darmos conta de que estávamos diante de uma aula sobre “bons costumes”
e que a preguiça não se enquadrava entre eles. Dia-a-dia as crianças são submetidas a
verdadeiras sessões de aprendizagem moral e aprendem o que é legítimo, o que é admirável
e aceitável para um ser humano de verdade. Memorando a história de Pinóquio, lembramos
que este, por ter se desviado da escola e ter ficado “vagabundando” pela rua, acabou
entrando numa fria e transformando-se num burro.
Essa prática nos lembra o pensamento de Larrosa (1994) quando nos diz que a única
condição realmente exigida das atividades escolares é que “sejam práticas pedagógicas, nas
quais o importante não é que se aprenda algo "exterior", um corpo de conhecimentos, mas
que se elabore ou reelabore alguma forma de relação reflexiva do ‘educando’ consigo
mesmo” (p. 36).
Outra modalidade discursiva, e que nos remete novamente às ideias contidas na
história de Pinóquio, no que se refere ao papel da escola: tornar as crianças meninos de
verdade, pôde ser percebida nas práticas em que os professores pedem aos alunos para que
enumerem suas qualidades e seus defeitos:
Segunda-feira, 02 de setembro de 2012, 07h45, aula de Religião. A
professora havia preparado uma atividade inserida dentro do projeto
“Quem sou eu”. Ela distribui inúmeras folhas e lápis de colorir para as
crianças e pede para que elas se desenhem e depois diga 5 coisas boas
que elas têm e 5 coisas ruins que elas não poder ser ou fazer. Essa foi a
única atividade deste dia (DIÁRIO DE CAMPO / 02.09.2013).
Essa prática nos remete à maneiras de promover um autoexame, induzindo os
alunos a meditarem sobre suas próprias qualidades, numa espécie de autoanálise, na busca
da experiência de si, “o que vem comprovar o funcionamento da reflexividade como um
traço marcante do discurso moral, constituidor de subjetividades (LARROSA, 1994).
É necessário considerarmos as ideias sobre o “aprender a ser” conforme proposta
pela UNESCO (1996). Para atingir esse pilar, a escola teria que “melhor desenvolver a sua
personalidade e estar à altura de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, de
discernimento e de responsabilidade pessoal” (UNESCO, 1996, p, 102) 3. Esse aspecto é
importante ser considerado uma vez que,
17F17F

Essas formas de relação do sujeito consigo mesmo podem ser
expressadas quase sempre em termos de ação, com um verbo reflexivo:
conhecer-se, estimar-se, controlar-se, impor-se normas, regular-se,
disciplinar-se, etc., por outro lado, e deixando de lado os diferentes tipos
de fenômenos que designam, todos esses termos se consideram como
antropologicamente relevantes na medida em que designam
componentes que estão mais ou menos implícitos naquilo que para nós
significa ser humano: ser uma “pessoa”, um “sujeito” ou um “eu”. Como
se a possibilidade de algum tipo de relação reflexiva da pessoa consigo
mesma, o poder ter uma certa consciência de si e o poder fazer certas
coisas consigo esma, definisse nada mais e nada menos que o ser mesmo
do humano (LARROSA, 1994, p. 38-39).
3

Grifos nossos.
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Na verdade, quando um sujeito diz de si, o que ele faz é tomar as normas, incutidas
pela vivência e discurso cotidiano, como medida de si. O relatório da UNESCO para a
Educação do Século XXI fala da necessidade de uma “viagem interior”, num processo de
autorreflexão e autoanálise. No entanto, o percebemos, contudo, é que o sujeito,
supostamente liberto para dizer de si, é implicitamente dito por outros, constituindo-se
numa incógnita reflexiva dos pensamentos sobre si mesmo que, nem de longe, são
essencialmente originários de si, mas de determinados dispositivos que produzem e
capturam o que Foucault chamou de “experiência de si”.
Daí o reconhecer-se sujeito não passa de um reconhecimento em si da adequação às
normas. As tecnologias do Eu favorecem “um enlace entre “subjetividade” e “experiência de
si mesmo” (LARROSA, 1994, p. 55). Na medida em que o ser humano mantém uma relação
de reflexividade consigo mesmo, não está sendo outra coisa a não ser o resultado dos
mecanismos nos quais essa relação se produz e é intermediada (LARROSA, 1994).
Em busca de fomentar práticas de experienciar-se, é bastante comum, por exemplo,
encontrarmos nas salas, num lugar estratégico, aquilo que se chama comumente de “acordo
de convivência”, “combinados” ou “contrato didático” 4. Inclusive encontramos no site do
MEC/Brasil orientações e dinâmicas de como fazer a implantação dos acordos de
convivência. 5 Essa prática foi identificada em todas as escolas. Tivemos a oportunidade de
fotografar algumas salas com combinados, mas também com outros arranjos
normatizadores que balizam a constituição de si. Vejamos alguns desses registros:
18F18F
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Figura 1

Esse primeiro registro fotográfico mostra, no interior de uma das salas de aula
visitadas, a exposição do acordo de convivência. Como o alvo dessas regras são as crianças,
então utilizaram figuras para expressar o que é aceito e o que é proibido. Nem precisamos
de uma análise demorada para percebermos que o acordo de convivência, além de não ter
nada de acordo por ser imposto, se configura como caminho de repasse moral.

4

Foram identificados por nós vários sites e blogs de apoio didático, utilizados pelos professores das escolas
parta desta pesquisa, que, dentre muitas coisas, orientam e fornecem figuras motivadoras para os
combinados. Os principais sites/blogs foram: <http://www.ensinar-aprender.com.br/2011/02/regrinhas-ecombinados.html>;
<http://educandocomamor10.blogspot.com.br/2013/01/combinados-para-sala-deaula_15.html>;
<http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br/2012/06/plaquinhas-de-rotina-boasmaneiras.html>
5
Cf. http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=191
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Figura 2

Figura 3

Acima pudemos registra, em meio a uma atividade musical, tanto a presença dos
combinados como o quadro das “palavrinhas mágicas”, que teriam o poder, não de fazer
coisas aparecerem, ou mover os objetos de lugar, mas de transformar um pedaço de pau
num menino de verdade. É necessário que pensemos: se existe um menino de verdade então
existirá também um menino de mentira? Quem/como seria esse menino? As palavras
mágicas operam nos sujeitos e não em seu exterior como nos fazem pensar.
Abaixo temos um registro fotográfico de um dos dias do grupo focal que,
posteriormente analisado, nos trouxe a imagem indicada na seta.

Figura 4

Esse quadro traz a seguinte frase: “Viver bem é viver com: humildade, cooperação,
caráter, fidelidade, honestidade, perseverança, responsabilidade, verdade”. Isso parece nos
remete às perspectivas estoicas apresentadas por Foucault (1984) acerca do Cuidado de Si.
No entanto, o que encontramos aí é a operação de uma tecnologia de si por meio na
normalização do suposto bem viver, presente no discurso que impele os alunos a buscarem,
não o estilo de vida que considerem melhor, mas aquele que é legitimado e construído como
o melhor, e isso é um modo de subjetivação na medida em que incidem sobre a construção
de formas de vida.
Tanto os acordos de conivência, quanto as palavrinhas magias ou este último quadro
do “bem viver” trazem sempre as normas de conduta dos alunos para durante as aulas e
para sua vida fora da escola. Supostamente criado de forma democrática, são feitos de modo
a contemplar as normas de condutas já pensadas como sendo as melhores para que alunos
de bem, crianças de verdade, venham a ter. E se os alunos por ventura se esquecerem de
mencionar alguma dessas regras, o professor logo dá um jeitinho de sugeri-la. Como nos
fala Carreiro e Lima (s/d) quando fala do convite feito pela professora às crianças para a
elaboração do acordo de convivência:
O “convite” não é para a discussão da regra criada, mas para a sua
aceitação e reconhecimento sobre quais serão as penalidades
enfrentadas por aquelas crianças que a desobedecerem. Neste momento,
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todo o grupo é convidado a tornar-se responsável pela vigilância de seus
pares, ajudando ao educador a garantir a manutenção da regra. Desse
modo, as educadoras supõem que a criança “delatora” de seus pares
compreendeu e aceitou as ações determinadas, tentar envolvê-las nesse
sentido, pode ser uma via de construção para ideia de panóptico na escola
(p. 3)
Dentre muitas normas eleitas para o acordo de convivência podemos citar: “ser bom
para com os colegas, emprestar o material quando o outro necessitar, respeitar o
professor...” É interessante notar que os verbos no imperativo, ainda que na forma negativa,
transmitem aos alunos uma condição de existência única e inquestionável.
O lugar estratégico para dispor estas regras segue a lógica de que, a partir da
visualização constante das normas preestabelecidas, os alunos poderão constantemente
verificar se suas ações estão dentro dos padrões de comportamentos dos meninos e
meninas de bem, produzidos pela escola, num constante julgar-se através da avaliação
permanente de seus atos perante o que estava posto como válido. A partir do momento em
que os alunos passam a agir da maneira esperada pelos professores, estes são eleitos como
modelo de parâmetro para os outros alunos, sendo apresentados como referência e
exemplo.
A escola de hoje mantém com princípio o aprender a ser, para o florescimento das
potencialidades que residem na essência de cada um dos homens, num ato de produção de
subjetividade, na medida em que uma série de dispositivos pedagógicos determina toda
uma gramática de auto-interpretação dos sujeitos como sujeitos e um conjunto de critérios
normativos que balizam o significado de “aprender a ser”.
Os processos de subjetivação estão presentes na parte mais formal do currículo.
Uma das “Escolas nota 10” acompanhadas por nós estava aplicando um projeto chamado
“Projeto Valores” e parte desse projeto foi direcionado a partir de uma coleção de 15 livros.
A coleção chamava-se “O que cabe no meu mundo. O que não cabe no meu mundo.
A primeira coisa que nos chamou atenção foi o fato de que dos 15 livros, 09 são
proibitivos, afirmando que determinadas coisas não “cabem no meu mundo”. Os temas
desses livros eram: impaciência, bagunça, preguiça, inveja, preconceito, gula, crueldade,
mentira, egoísmo. Uma mistura de valores cristãos com exigências neoliberais. Os livros
que versavam sobre o que cabe no meu mundo traziam os seguintes temas: fraternidade,
lealdade, perdão, otimismo, serenidade, gratidão. Cuidamos de registrar algumas capas
desses livros, como se pode ver abaixo:

Figura 5
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Nossas análises nos levam a discutir, mais que os temas, a ideia de “meu mundo”.
Essa expressão evoca uma ideia de mundo individual, como se eu pudesse trazer para o meu
mundo o que eu quisesse. Se fosse assim, o mundo de cada um poderia caber coisas
diferentes, e dependendo do tamanho deste mundo, poderia caber tudo. Na verdade, o que
nos diz esse enunciado é que esse mundo não é o “meu mundo” mas o mundo dos homens,
do humano. E quando se criou o mundo do humano também se criou as coisas que cabem
dentro dele e são agora essa coisa a medida do que é o humano. Os alunos precisam sabre
que coisas são essas, e as escolas se encarregam bem disso, para depois poder olhar-se no
espelho e dizerem se estão mais próximos ou mais distantes de um ser humano. E como nos
diz Larossa (1994)
a própria experiência de si não é senão o resultado de um complexo
processo histórico de fabricação no qual se entrecruzam os discursos que
definem a verdade do sujeito, as práticas que regulam seu
comportamento e as formas de subjetividade nas quais se constitui sua
própria interioridade. É a própria experiência de si que se constitui
historicamente como aquilo que pode e deve ser pensado. A experiência
de si, historicamente constituída, é aquilo a respeito do qual o sujeito se
oferece seu próprio ser quando se observa, se decifra, se interpreta, se
descreve, se julga, se narra, se domina, quando faz determinadas coisas
consigo mesmo, etc. (p. 29).
O que vemos, na verdade, é a perpetuação do grilo falante da história de Pinóquio
que, primeiramente era exterior e quando Pinóquio se deu conta da vida de um menino de
verdade e passou a viver como tal, essa consciência representada pelo grilo, passou a ser
interior de tal forma que parece nunca haver estado em outro lugar. A consciência foi uma
das principais retóricas cristã/racionalista/moderna na possibilidade de subjetivação dos
indivíduos. O mais perigoso hoje, como descrito por Larossa (1994), é que com o
aperfeiçoamento do discurso acerca do sujeito e das engrenagens subjetivantes, hoje os
homens são convocados a descobrir essas consciências em seus interiores sem jamais
darem-se conta de sua origem é externa e nasce de um jogo de saber-poder, conforme
descrito por Foucualt (2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora a linguagem seja fluida e por isso seja bastante difícil encontrarmos um
lugar de origem dos discursos (e nem é possível), os discursos oficiais se demonstraram
como potentes agentes de subjetivação, uma vez que operam à luz da verdade, da
cientificiade que é a grande morada da verdade moderna.
Esses discursos apontam para o fato de que os sujeitos alunos como aqueles que
precisam ser guiados em busca de sua essência interior, de sua humanidade perdida, o que
os impele a impetrar a tão famosa “viagem interior”.
As vivências escolares se apresentam como lugar para o funcionamento de técnicas
de subjetivação que, tanto para professores, como para alunos, vão desde práticas
pedagógicas de educação moral, momentos reflexivos e dispositivo do confessionário e etc.
O que todas têm em comum é o fato de sempre estarem orientados à constituição e
transformação da forma pela qual a pessoa se descreve, se narra, se julga e controla a si.
É no cotidiano escolar que vemos mais concretamente os agenciamentos e as
retóricas operantes na construção dos sujeitos da escola, mas que estão sendo preparados
para a vida em sociedade. Essas vivências de aprendizagem extrapolam o caráter cognitivo
e adentram à moralidade dos alunos, indo de encontro às expectativas da sociedade
funcionalista originária da instituição escolar.
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RESUMO: O presente artigo pretende problematizar a fabricação do discurso de crise
ambiental na revista Veja. Para isso, toma com campo de análise os estudos filosóficos de
Michel Foucault, especialmente no que tange a discussão sobre as relações de poder. Com
os estudos sobre estatística, coloca-se luz no referido discurso a partir de enunciações
presentes no corpus discursivo sob análise. Os conhecimentos estatísticos possibilitam um
mapeamento de dados que dão caráter de legitimidade ao discurso de Crise Ambiental,
potencializando uma estratégia política e de controle da vida dos sujeitos, através do
biopoder. Problematiza-se o quanto a estatística é um importante saber para o
funcionamento de uma estratégia de poder preocupada com a gestão da vida, com o
gerenciamento da problemática ambiental. Pode-se visibilizar através dos números, dos
dados, o que já foi devastado do meio ambiente e o que ainda será, caso não mudemos
nossas atitudes. A intenção desse estudo é colocar em análise a forma como essa crise vem
sendo narrada, quais estratégias de poder são operadas e de que forma os sujeitos são
posicionados a partir de uma produção discursiva colocada em funcionamento na mídia
impressa.
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ABSTRACT: This article aims to discuss the making of the environmental crisis discourse in
Veja magazine. For this, take with analysis of the philosophical field studies of Michel
Foucault, especially when it comes to discussion of power relations. With studies on
statistics, light arises in that speech from utterances present in the discursive corpus under
analysis. Statistical expertise enable a data mapping that gives legitimacy to the discourse
character of Environmental Crisis, strengthening a political strategy and control the lives of
individuals through biopower. Discusses is how the statistic is important to know the
operation of a power strategy concerned with the management of life, with the management
of environmental issues. One can visualize through the numbers, the data, which was
already devastated the environment and what still will be if they do not change our
attitudes. The intent of this study is to put in question the way this crisis is being narrated,
which power strategies are operated and that the subjects are positioned way from a
discursive production on stream in print.
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Em tempos contemporâneos de derretimentos de geleiras, produção exacerbada de
lixo, extinção de espécies animais e tantas outras catástrofes ambientais somos,
constantemente, capturados a ver e falar sobre um discurso potente: a crise ambiental.
Tomando a revista Veja como extrato de análise, colocamos luz na fabricação deste discurso,
entendendo que ele auxilia decisivamente na constituição de sujeitos contemporâneos.
Para isso, nosso estudo toma como principal intercessor o filósofo francês Michel
Foucault, no que tange especialmente seus estudos sobre sujeito e relações de poder. Além
disso, é com ele que caminhamos para analisar o corpus discursivo dessa investigação: as
reportagens de capa da revista Veja de 2000 a 20013 que se referem as discussões
ambientais. Chama-nos a atenção o modo pelo qual a referida revista narra esta crise e,
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através de seus ditos, nos persuade a tomá-los como verdadeiros. Somos constantemente
convidados a pensar, ver e dizer sobre a crise que se instala e que interpela a todos nós,
afinal todos temos uma responsabilidade com o futuro do Planeta. A sensação que se instala
é, muitas vezes, de culpa, pois vamos nos responsabilizando pela rápida depredação
ambiental, pelo aquecimento global nunca vivido anteriormente, pelas toneladas de lixo
acumuladas e pelo desmatamento das florestas.
Esses chamamentos posicionam o homem como o grande destruidor da natureza,
precisando urgentemente agir para que ainda seja possível salvar o Planeta. Através de tais
apelos é possível perceber uma visão dicotômica entre homem e natureza se propagar, em
que o homem não faz parte da natureza e do meio ambiente. Existiria, sim, um mundo
natural em oposição ao mundo humano, da cultura e do social. Nos excertos a seguir
apresentamos algumas enunciações que dão destaque a estas provocações:
Cerca de três quartos das emissões de carbono provocadas pelo
homem nos últimos vinte anos vêm da queima de combustíveis fósseis,
com a gasolina. O resto provém da queimada das florestas. “Não há mais
dúvida de que as mudanças ambientais são causadas pelo homem.
Já não são só os ambientalistas que pensam assim”, diz Lester Brown,
fundador do Instituto Worldwatch e diretor do Earth Police (polícia da
Terra, em inglês), baseados nos Estados Unidos. (Veja, agosto de 2002, p.
85) [grifos meus].
Nas reportagens das próximas páginas, Veja traça um panorama das
armadilhas produzidas pelos homens para si mesmos, desde a
exaustão dos recursos vitais como a água até os efeitos
incontornáveis do aquecimento global, que podem ser amenizados na
melhor das hipóteses, ou agravados em proporções dantescas, na pior.
Duas reportagens registram também pequenas réstias de
esperança que podem vir a ser a salvação do planeta. (Veja, outubro
de 2005, p. 85) [grifos meus].
Novas pesquisas científicas dissiparam a mínima dúvida de que o
aumento repentino da temperatura planetária se deve à ação
humana, com escassa contribuição de qualquer outra influência da
natureza. Até os ecocéticos aceitam agora a idéia assustadora de que o
tempo disponível para evitar a catástrofe global está perigosamente
curto. (Veja, setembro de 2006, p.139) [grifos meus].
Tais enunciações nos interpelam de forma avassaladora, colocando-nos a viver
cotidianamente a problemática ambiental que emerge na contemporaneidade: o homem é
o culpado. Ao colocar tal consigna em análise, não queremos no eximir de nossas
responsabilidades, mas problematizar tal entendimento que separa o mundo natural do
mundo social e cultural. Entendemos que a Crise Ambiental vivenciada por todos nós é
decorrente do nosso modo de vida, da forma pela qual interagimos com o meio ambiente e
pela cultura consumista da vida moderna, por exemplo. Entretanto, percebemos que não há
como separar as questões relativas ao ambiental, das questões sociais, culturais e políticas.
Assim, gostaríamos de provocar o pensamento acerca de tais questões, entendendo que o
homem faz parte da natureza, produz modificações, mas também é produzido por elas.
Nesse sentido, é nos atravessamentos culturais que se dão tais relações.
Tomando os estudos de Carvalho (2008), pensamos que este modo de entendermos
a relação homem e natureza parte de uma visão antropocêntrica, que precisa urgentemente
ser repensada. Na vertente da autora, é possível que pensemos numa ecosofia, a partir dos
três registros ecológicos de Félix Guattari (1990). Uma junção da ecologia com a filosofia,
em que (re) inventaríamos outras possibilidades de nos relacionar com o meio ambiente,
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perpassando pelos eixos sociais, ambientais e da subjetividade humana. Nessa correnteza,
nos aproximamos do conceito de cultura, a partir dos Estudos Culturais, especialmente de
autores como Maria Lúcia Wortmann, Leandro Belinaso Guimarães (2010), Eunice Kindel
(2007), entre outros. Vale destacar que:
[...] os Estudos Culturais ocupam-se analiticamente com a cultura
vislumbrando-a como um campo de lutas em torno do significado,
buscando indicar, nas variadas situações por esses focalizadas, quais
grupos, instituições, processos e práticas conseguem fazer circular,
preponderantemente, determinados significados e, desse modo, atuar na
sua produção discursivamente (WORTMANN, 2010, p. 17).
Desse modo, olhar a forma pela qual aprendemos o que é a natureza, o meio
ambiente e o próprio campo ambiental está atrelado à circulação de tais concepções na e
pela cultura. Nossa cultura foi nos ensinando a ver e a dizer de determinadas maneiras as
questões relativas ao ambiental e ao natural. É importante salientar, ainda, que essa cultura
não está dada, muito pelo contrário. Ela é construída e modificada através de nossas
intervenções e de nossas lutas e batalhas por determinados significados.
Assim, problematizamos a concepção naturalista de meio ambiente, uma vez que
tal visão faz parte do jogo pelo verdadeiro além de ser uma construção cultural. Em
determinado momento, tal concepção foi preponderante no campo de estudos da Educação
Ambiental e, ainda hoje, ocupa um lugar nas teorizações desse campo de saber.
A concepção defende a ideia de que o homem está à parte da natureza e de que esta
se constituiria apenas pela fauna e flora. A ênfase, aqui, se refere ao natural em oposição ao
humano e se travaria uma busca constante por mantê-la intocada. Nessa vertente do campo
ambiental, como destaca Carvalho (2008), se inscreve numa política de defesa e proteção
pela “natureza” que precisa ser preservada. Nela, o homem é um agente de exploração do
meio ambiente e sua ação é da ordem da destruição. Nesse sentido provocamo-nos à
pergunta: o homem não faz parte da natureza? De que forma a revista Veja apresenta a
relação homem versus natureza? Geralmente o que visualizamos são enunciações de
oposição entre ambos, nas quais é necessária uma ação para salvar o que ainda resta do
mundo natural, como as destacadas:
Já estamos arrancando do planeta mais do que ele pode dar
O contra-ataque da natureza: novos vírus e epidemias
O ciclo vital da Floresta Amazônica começa a se romper (Veja, outubro de
2005, capa)
A natureza é uma grande prestadora de serviços para a humanidade. E é
ela quem dá os elementos básicos para a vida humana e o
desenvolvimento econômico (Veja, outubro de 2005, p. 91).
Das inúmeras abordagens referentes à questão ambiental, a problemática do
conservacionismo ainda é muito forte, na atualidade. Chama a atenção o modo como as
enunciações destacadas fomentam um entendimento de natureza real, pura, sacrificada e
que, por todo o desgaste sofrido, necessita ser cuidada e recuperada. Problematizamos esse
entendimento que posiciona homem e natureza sempre em oposição. Isso porque,
entendemos que seja necessário repensá-lo, compreendendo as relações de poder em
movimento com os discursos que constituem as concepções do campo ambiental.
Essas concepções, em grande escala, são aceitas como corretas pela sociedade por
estarem fundamentadas cientificamente. Por este motivo, fundamentamos nesta pesquisa
que o movimento seria de desnaturalizar tais “certezas”, não para serem excluídas como
unidades perversas, mas para serem compreendidas como construídas neste mundo.

– 573 –

A seguir trazemos outro conjunto de enunciações que remetem a pensar sobre o
discurso de Crise Ambiental e do quanto ele vai tomando uma proporção de veracidade em
nossas vidas. Tais ditos se apoiam em um saber potente que confere legitimidade e
cientificidade à crise. Este saber é a estatística: um importante saber que é acionado por
uma estratégia de poder e que tem como foco a vida, a prevenção e o risco.
A escassez de água potável atinge 2 bilhões de pessoas. Nesse ritmo,
dentro de 25 anos serão 4 bilhões
A água contaminada pelo descaso ambiental mata 2,2 milhões de
pessoas por ano.
3 milhões de mortes são causadas anualmente pela poluição do ar
As emissões de carbono, o principal poluidor do ar, aumentaram em
10% desde 1991 (Veja, agosto de 2002, p. 82) [grifos meus].
Mantidos os atuais níveis de consumo, estima-se que em 2050 dois
quartos da humanidade viverão em regiões premidas pela falta
crônica de recursos hídricos de qualidade. É um dado gravíssimo
quando se leva em consideração que 60 % das doenças conhecidas
estão relacionadas de alguma forma com a escassez de água. Como
isso é possível em um país de tantos recursos hídricos? O problema pode
ser equacionado em dois termos: má distribuição e má gestão. O primeiro
se deve a própria natureza, o segundo é culpa do homem (Veja, outubro
de 2005, p. 89) [grifos meus].
A cada dia que passa, o mundo tem de sustentar 213000 pessoas a
mais. Cada ser humano adulto produz, em média, 4,3 toneladas de gás
carbônico por ano sem fazer nada de mais – apenas ao acender uma
lâmpada, andar de carro ou ônibus, alimentar-se e vestir-se. Esses novos
passageiros da espaçonave Terra, em conjunto, passarão a responder,
então, por 880000 toneladas a mais de carbono arremessado na
atmosfera. As estimativas de aumento de emissões de gases de
efeito estufa contemplam o choque populacional (Veja, dezembro de
2009, p. 137) [grifos meus].
Nos diferentes conjuntos enunciativos apresentados, o que visualizamos são dois
modos de abordagem quanto à temática analisada. Nessas diferentes modalidades
discursivas, entendemos que há, primeiramente, uma ênfase na culpabilização da ação do
homem alicerçada a uma busca desenfreada pelo desbravamento do mundo natural; e,
posteriormente, uma corroboração de tal culpa através da utilização do saber advindo da
estatística, na utilização de números e cálculos que nos evidenciam a degradação do Planeta
em poucos anos, se continuarmos desbravando a natureza do modo como vimos
experienciando. Os conhecimentos estatísticos possibilitam um mapeamento de dados que
dão caráter de legitimidade ao discurso de Crise Ambiental e, além disso, potencializam uma
estratégia política e de controle da vida dos sujeitos, através do biopoder.
E é dessa discussão que versará o presente artigo. Problematizaremos a
reverberação dos dados estatísticos presentes no material empírico em questão, apontando
a relevância de sua chamada em auxílio na comprovação da existência e proporção da crise
a que estamos sendo acometidos na atualidade. Com isso, discutiremos também, o quanto a
estatística é um importante saber para o funcionamento de uma estratégia de poder
preocupada com a gestão da vida.
Para isso, julgamos necessário analisar a formação discursiva de Crise Ambiental
apoiada no saber da estatística. Interessa-nos problematizar o modo pelo qual a revista Veja
articula um campo de saber (a estatística), colocando em funcionamento relações de poder
(a disciplina e o biopoder) para produzir e legitimar verdades acerca do ambiental (Crise
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Ambiental). Em tal operação, colocada em funcionamento, pela mídia em questão, os
sujeitos são subjetivados ao discurso de CA.
- 2,4% das florestas foram destruídas nos anos 90, uma área equivalente
ao Mato Grosso. O desmatamento é maior na África, que perdeu 7% de
sua cobertura vegetal, e na América Latina, com 5%.
- A proporção dos recifes de coral ameaçados saltou de 10% para 27%,
apesar de protegidos pela Convenção da Biodiversidade.
- O consumo global de combustíveis fósseis cresceu 10%.
Apenas três países ricos, Alemanha, Inglaterra e Luxemburgo,
mantiveram estáveis suas emissões de carbono, o gás do efeito estufa
(Veja, agosto de 2002, p. 83).
A Organização das Nações Unidas estima que 150 000 pessoas morrem
anualmente por causa de secas, inundações e outros fatores relacionados
diretamente ao aquecimento global. Em 2030, o número dobrará (Veja,
junho de 2006, p. 77).
Os ursos-polares estão realmente ameaçados. Um estudo prevê que,
devido à retratação da camada gelada do Ártico, a população desses
animais magníficos estará reduzida a um terço da atual em 2050 (Veja,
abril de 2007, p. 89 e 90).
Os dados estatísticos, comumente apresentados acerca da questão ambiental,
produzem o modo pelo qual a olhamos e a concebemos como um problema, como uma crise.
Dessa maneira, os números constroem uma certa realidade e são uma forma sutil de
condução de condutas para algo desejável, algo que seja em prol da vida e da coletividade.
Chamamos a atenção para o quanto os números destacados nos extratos de análise postos
anteriormente constituem verdades acerca do campo ambiental.
Trabalhamos com a ideia de fabricação, de invenção, pois entendemos que os
números, os índices e as porcentagens não são simplesmente dados que representam a
“verdadeira realidade”. Essas grandezas são construídas sempre em relação a algo e é em
relação que produzem verdades. Os dados estatísticos são, por sua vez, um recorte, uma
parcela que foi analisada e colocada em comparação às outras parcelas. Tal processo não é
realizado de forma aleatória, mas com propósitos e intencionalidades produzindo e
gerenciando a vida das pessoas, como bem reforçam Popkewitz e Lindblad:
Na modernidade, a mágica das estatísticas enquanto tecnologia de
governança não ocorre sem hesitações nem reflexividade. Nas
contribuições das estatísticas para a política e as ciências modernas, há
um reconhecimento de que os números não são simples espelhos da
realidade, mas refletem pressupostos e teorias sobre a natureza da
sociedade. As estatísticas intervêm nos processos de governo, uma vez
que os números moldam nossa maneira de ‘ver’ as possibilidades de ação,
de inovação e até nossa ‘visão’ de nós mesmos. São produtos de
interesses sociais, políticos e econômicos, sensíveis às decisões
metodológicas de organizações complexas com verbas limitadas
(POPKEWITZ e LINDBLAD, 2001, p. 117) [grifos do autor].
As comparações, ordenações, distinções e classificações são práticas que
possibilitam a invenção de estratégias de controle e gerenciamento do social, do político, do
econômico, do cultural e do ambiental. Conforme os já referidos autores, “as estatísticas não
são ‘meros’ sistemas lógicos, mas um campo de práticas culturais que normaliza,
individualiza e divide” (p. 126) [grifos do autor]. Para o gerenciamento da população em
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prol do ambiental, a estatística se torna uma ferramenta indispensável para o governo da
vida individual e coletiva. É através dela que se pode estabelecer o que é perigoso, o que é
risco e quais são as probabilidades futuras, tomando como princípio os dados extraídos dos
fenômenos já ocorridos.
O Brasil é quase uma vitrine da destruição tocada pelo homem. O país já
perdeu 93% da Mata Atlântica, 50% do cerrado e 15% da Floresta
Amazônica. E as motosserras continuam em ação (Veja, abril de 2001, p.
94).
Setenta por cento da superfície do planeta é coberta por água – mas só 1
% de todo esse imenso reservatório é próprio para o consumo do homem.
O desafio é evitar a poluição, o desperdício e distribuir melhor esses
recursos hídricos (Veja, outubro de 2005, p. 89).
Um estudo conjunto de quinze universidades e centros de pesquisa de
vários países estima que o aquecimento global pode acabar com 1 milhão
de espécies até 2050. Os primeiros sinais desse desastre já são evidentes
(Veja, junho de 2006, p. 76).
Na última década, a demanda de alimentos aumentou a uma taxa acima
de 2 % ao ano, superando a expansão da oferta. A tendência deve
continuar (Veja, dezembro de 2009, p. 132).
Compreendemos que, ao enunciar a questão ambiental a partir da crise, do caos e de
uma problemática já instaurada, a revista Veja se utiliza dos dados estatísticos para
descrever e prever a realidade. Dessa maneira, coloca em operação uma relação de
poder/saber, pois através dos números, vai constituindo o real e, direcionando as ações dos
indivíduos nessa mesma correnteza.
Ora, tenho a impressão de que existe, e tentei fazê-la aparecer, uma
perpétua articulação do poder com o saber e do saber com o poder. Não
podemos nos contentar em dizer que o poder tem a necessidade de tal ou
tal descoberta, desta ou daquela forma de saber, mas que exercer o poder
cria objetos de saber, os faz emergir, acumula informações e as utiliza.
Não se pode compreender nada sobre o saber econômico se não se sabe
como se exercia, quotidianamente, o poder, e o poder econômico. O
exercício do poder cria perpetuamente saber e, inversamente, o saber
acarreta efeitos de poder (FOUCAULT, 1990, p. 141 e 142).
Na correnteza de Foucault, entendemos que a constituição de um campo de saber
esteja imersa em relações de poder tanto quanto o funcionamento do poder produza
saberes. Nesse sentido, a constituição de um saber acerca do ambiental só se produz porque
existe um campo de forças, de lutas em torno dessas questões que o faz funcionar.
A partir disso, entendemos que os discursos midiáticos colocados em circulação
legitimam verdades que se reverberam como opinião pública – e esses jogos de verdade
acabam por engendrar e produzir modos de vida. A Crise Ambiental constitui-se como um
desses ditos legitimados pela mídia e que operam no nível do coletivo para atingir o
indivíduo em suas escolhas pessoais. Dessa maneira, a mídia vai ensinando as formas
corretas de ser, de pensar e, até mesmo, de se adaptar frente à problemática ambiental.
Os seres humanos se adaptaram aos novos ambientes – essa é a
chave do sucesso evolutivo da espécie. Mas um mundo mais quente
pode ser cheio de surpresas – a maioria delas desagradável. Há quatro
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anos, os canadenses precisaram se acostumar com a visão de urubus
no verão, um fenômeno inédito. Esses pássaros preferem as regiões mais
quentes e nunca eram vistos em latitudes tão altas. No Brasil, uma
elevação de apenas 1 grau reduziria a área propicia para a cultura
do café em 32%. Se o aumento do calor for de 3 graus, a redução será de
58%. [...] Com um aumento de 3 graus, haverá uma redução de 20%
na produção de arroz; na de feijão, de 11%; e na de milho, de 7%. A
temperatura mais alta pode tornar o Sul e o Sudeste atrativos para
mosquitos que transmitam doenças hoje típicas da Amazônia e do
Centro-Oeste. Centros de saúde terão de se preparar para atender casos
de malária e de dengue. Em 20 anos o mar estará 8 centímetros mais
alto na costa brasileira. Essa pequena diferença poderá fazer com que,
quando a maré estiver alta, as ondas invadam o litoral (Veja, junho de
2006, p. 82 e 83) [grifos meus].
Diante da imposição de combater o aquecimento global, as ações
individuais nessa direção se tornam uma mania. Todo mundo quer
fazer sua parte para salvar o planeta, ou pelo menos manter a consciência
limpa de que não está ajudando a piorar a situação. Para isso tanto vale
usar roupas de algodão orgânico quanto comprar apenas produtos
que tenham sido produzidos em regiões próximas – dessa forma, não
se precisou esfumaçar mais a atmosfera ao transportá-los (Veja, outubro
de 2007, p. 92)
Redução: se todas as lâmpadas de Nova York fossem substituídas por
LEDs, a economia seria de 264 TW/h, que, gerados por usinas
termelétricas, jogam na atmosfera 200000 toneladas métricas de gás
carbônico por ano, o equivalente ao consumo anual de uma frota de
36000 veículos (Veja, dezembro de 2009, p. 137) [grifos meus].
Os extratos do corpus de análise em destaque nos levam a pensar na correnteza dos
estudos de Michel Foucault (1985, 2005, 2008a, 2008b) sobre o que ele cunhou como
biopoder – um poder sobre a vida. Entendemos que tais enunciações sejam colocadas em
circulação, produzindo e legitimando verdades acerca da problemática ambiental. Dessa
forma, uma tecnologia de poder é posta em funcionamento, pois é necessário que se pense
na Crise Ambiental, no futuro do Planeta e nos perigos que estamos submetidos, caso não
façamos nada para contê-los. É preciso que se pense nos riscos apresentados pela
degradação do ambiente e no provável esgotamento dos recursos naturais. Afinal, é a vida
da coletividade que está em perigo!
O biopoder – estratégia de poder centrada na vida da população – precisa calcular,
antecipar, medir e prever o que poderá colocar a vida em risco. Agir, intervir e prevenir são
ações necessárias e que visam o futuro. Assim, estabelecer as probabilidades futuras tornase uma ferramenta indispensável para tal tecnologia. O que vemos nas reportagens da
revista Veja é uma determinada maneira de falar sobre a temática ambiental. A estratégia
discursiva operacionalizada por esta mídia utiliza-se do saber estatístico para conferir
status de legitimidade e de cientificidade a seus ditos. Dessa maneira, comprova-se à luz da
ciência e dos dados quantitativos o quanto estamos próximos do caos, e do quanto é
necessário agirmos no sentido da prevenção.
O nível do mar subiu – A elevação desde o inicio do século passado está
entre 8 e 20 centímetros. Em certas áreas litorâneas, como algumas ilhas
do Pacífico, isso significou um avanço de 100 metros na maré alta. Um
estudo da ONU estima que o nível das águas subirá 1 metro até o fim deste
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século. Cidades à beira mar, como o Recife, precisarão ser protegidas por
diques (Veja, junho de 2006, p. 77).
Já se sabe que o nível dos oceanos está aumentando 3 milímetros por ano
por causa do derretimento do gelo dos polos e dos glaciares das
montanhas. A Groenlândia e a Antártica, que acumulam 99% do gelo do
planeta, por enquanto respondem a 30 % da elevação dos mares. Os
glaciologistas estão tentando descobrir agora se – e quando – a perda de
volume desses dois imensos reservatórios de água doce chegará ao ponto
em que a elevação anual do nível do mar será medida em metros, não
mais e milímetros (Veja, abril de 2007, p. 81).
Os recursos naturais do planeta vêm sendo consumidos em velocidade
que ultrapassa a capacidade de reposição da natureza. Se o crescimento
populacional mantiver o ritmo atual, dentro de cinquenta anos a
demanda por recursos naturais dobrará, aumentando um déficit
existente desde a década de 80 (Veja, dezembro de 2009, p. 138).
A matemática é simples, mas assusta. Nos próximos quarenta anos, a
população mundial vai crescer 35% e superará 9 bilhões de pessoas. Ao
mesmo tempo, a produção de alimentos precisará ser ampliada em 70%.
Não apenas haverá mais humanos no globo como também eles serão mais
ricos, terão uma expectativa de vida maior e necessitarão de mais
calorias. (...) A única saída para que o homem não seja vitima da profecia
malthusiana de escassez de comida estará mais uma vez na tecnologia
(Veja, dezembro de 2009, p. 142).
Visualizamos nos extratos destacados acima o quanto os números, as porcentagens
e as probabilidades estatísticas produzem um discurso potente, que nos colocam a pensar
na Crise Ambiental e na necessidade de agirmos em prol da vida da coletividade. Nesse
sentido, o biopoder tem, nos mecanismos de previsão, estatística e probabilidade,
importantes ferramentas de mapeamento e diagnóstico. Essas ferramentas possibilitam
traçar calculadamente as estratégias de prevenção, garantindo a seguridade dos indivíduos,
prevendo o que poderá ocorrer no futuro e agindo para impedir que algo coloque em perigo
a vida da população. Estaria aí, quem sabe, uma característica forte de tais enunciações
acerca do futuro da vida no Planeta: pensar nas probabilidades do que irá ocorrer no futuro
e de como devemos agir mediante a crise que nos acomete? Parece que nos ditos midiáticos,
aqui em discussão, precisamos urgentemente viver, pensar e experimentar o presente, mas
exclusivamente, olhando para o futuro, para o que poderá acontecer. Segundo Foucault
“trabalhar com o futuro (...) levar em conta o que pode acontecer” (2008a, p. 26) é uma das
características fortes das estratégias biopolíticas para o gerenciamento e planejamento da
vida coletiva.
Olhamos para este campo de saber enquanto estratégia de controle da vida social,
tão bem difundida pelos meios de comunicação, aqui especialmente a revista Veja. Tal
estratégia funciona a partir de técnicas de prevenção e seguridade pelo bem-estar da massa
de indivíduos. O biopoder tem como alvo a população, a coletividade, mas, para isso precisase capturar cada sujeito, para que todos ajam em prol do Planeta. Todos e cada um fazem
parte desse jogo.
As enunciações proliferadas na revista Veja sobre as problemáticas ambientais e da
recorrente preocupação com o Planeta nos levam a pensar que tais ditos não se dirigem
apenas para um sujeito. Eles são norteados ao coletivo, que deve se mobilizar para que ações
individuais repercutam na transformação do meio ambiente e contribuam para “Salvar a
Terra” (Veja, reportagem de capa, outubro de 2007). Percebemos, então, que em tais
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discursos midiáticos tanto a tecnologia do biopoder quanto da disciplina são colocadas em
funcionamento.
Segundo Foucault, a partir do século XVII a vida começa a ser pensada de modo
diferente. Primeiramente, há uma preocupação com o indivíduo, com o corpo individual,
com o homem-corpo, aplicando técnicas de adestramento e vigilância, ampliando as
aptidões, tornado os corpos dóceis e úteis para atender às exigências da vida moderna.
Foucault (1985 e 2002b) caracteriza essa primeira forma como uma anátomo-política do
corpo humano, que se exerce pelo poder disciplinar.
Em meados do século XVIII, emerge com mais potência uma preocupação com o
corpo-espécie, com o homem enquanto ser vivo, pertencente a uma população, centrandose em processos de longevidade, saúde, nascimentos, mortes e todas as variáveis
relacionadas à vida, constituindo uma biopolítica da população (FOUCAULT, 1985; 2005 e
2008). Essas estratégias de exercício do poder, seja pelas técnicas disciplinares, seja pelas
tecnologias biopolíticas são colocadas em operação conjuntamente, não se constituindo em
polos antagônicos. O que se pode dizer é que, em determinados momentos, uma se exerce
com mais potência do que a outra.
Nas chamadas das reportagens da revista Veja, comumente os sujeitos são
posicionados a fazer a sua parte pelo Planeta, comprando e consumindo produtos que não
prejudiquem o ambiente, andando de bicicleta para não poluir o ar, tendo apenas um filho,
utilizando lâmpadas mais econômicas, por exemplo. Com essas ações, o Planeta Terra e,
consequentemente, a população serão beneficiados. Por este motivo, ao analisar os
enunciados da determinada revista, pudemos perceber que nas chamadas há um forte apelo
para que o sujeito disciplinado atenda ao convite, realizando ações diariamente e pensando
no bem-estar da maioria dos indivíduos. O biopoder acaba nos capturando para que, no
cotidiano, façamos o melhor para que a vida não esteja em perigo.
O que acontece é que, muitas vezes, as estratégias discursivas colocadas em
operação pela mídia – e aqui nos refirimos especialmente à revista Veja – nessas disputas
nos persuadem a participar dessas batalhas pela salvação do meio ambiente e, na maioria
das vezes, somos capturados. Nessa correnteza, trabalhamos com os conceitos de poder
disciplinar e biopoder, entendendo-os como importantes tecnologias de governo, seja do
governo de cada um, ou do governo das populações. Vemos, no exercício das estratégias
biopolíticas, uma arte de governar, uma governamentalidade que tem como foco principal
a manutenção da vida e para tanto se utiliza dos dispositivos de segurança de modo a
garantir o bem-estar da população, protegendo-a e prevenindo-a contra os males e os
prováveis perigos que possam vir a atingi-la.
Tendo a gestão da vida da população como foco do biopoder, a vida entra em cena
com todos os aspectos que lhe são próprios: econômicos, sociais, culturais e ambientais. O
foco é fazer crescer, é multiplicar as forças, melhorando a situação da população,
aumentando as riquezas, prolongando a vida, investindo na saúde e cuidando do meio
ambiente.
O biopoder é uma modalidade de ação que, como as disciplinas, é
endereçada a uma multiplicidade qualquer. As técnicas disciplinares
transformam os corpos, ao passo que as tecnologias biopolíticas se
dirigem a uma multiplicidade enquanto massa global, investida de
processos coletivos específicos da vida, como o nascimento, a morte, a
produção, a doença (LAZZARATO, 2006, p. 74).
Vemos nas estratégias biopolíticas uma gerência da vida muito mais sutil, muito
mais espalhada por todo o corpo social. Uma estratégia de defesa da sociedade. Olhamos
para a Educação Ambiental e os discursos tão em voga na revista Veja e visualizamos tal
estratégia de gerenciamento da vida em operação, convocando cada um e todos a fazerem
a sua parte para que não ocorra “O Fim do Mundo” (Veja, reportagem de capa, dezembro de
2009).
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Não queremos com tais análises dizer que a problemática ambiental não é algo real,
entendemos que existe uma materialidade da crise e não podemos negar todos os
acontecimentos ambientais que nos acometem nos últimos anos. Nossa intenção nesse
trabalho foi colocar em análise a forma como essa crise vem sendo narrada, quais
estratégias de poder são operadas e de que forma os sujeitos são posicionados a partir de
uma produção discursiva colocada em funcionamento na mídia impressa. Vale
perguntarmo-nos: que efeitos de verdade se produzem a partir de enunciações como as aqui
colocadas sob suspeita nas reportagens em destaque da revista Veja? Entendemos que os
ditos da revista tomam uma proporção que não temos como medir, mas que, certamente,
contribuem para potencializar e colocar em funcionamento verdades fabricadas neste
campo de saber.
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RESUMO: nesta comunicação, buscaremos apresentar a pesquisa de Mestrado que foi
desenvolvida no período de 2010 a 2012. A partir das ferramentas analíticas de Michel
Foucault, buscamos problematizar as práticas educativas de cuidado presente no
documento publicado pelo UNICEF em 2004 denominado: “Família Brasileira Fortalecida”.
Entendeu-se que neste documento sujeitos, modos de sentir, viver são forjados numa
tentativa de capturar dos indivíduos para a norma. Cada conduta é meticulosamente
calculada para a produção de corpos saudáveis. A família é apontada como segmento
estratégico no âmbito da gestão da vida.
PALAVRAS–CHAVE: família, cuidado, conduta.
ABSTRACT: in this communication , we will seek to present the Master's research that was
developed in the period 2010 to 2012. From the analytical tools of Michel Foucault , we seek
to question the educational practices of this care in the document published by UNICEF in
2004 entitled: " Strengthened Brazilian Family " . It was understood that this subject
document , ways of feeling , living are forged in an attempt to capture the individual to the
norm. Each conduit is carefully calculated to produce healthy bodies . The family is seen as
a strategic segment in the management of life.
KEYWORDS: family, care, conduct.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado da pesquisa de Mestrado, realizada no período de 2010
a 2012 na Universidade Federal do Pará, no Programa de Pós Graduação em Psicologia.
O ponto de partida foi a inquietação frente ao massivo número de publicações que
se dedicam a gestão do corpo infantil: revistas especializadas, manuais, enfim uma vasta
literatura que se ancora em diversos saberes científicos, segmentando a vida das crianças
em etapas do desenvolvimento, esquadrinhando e controlando a infância, produzindo
modos de ser para cada uma dessas etapas ao apontar o que se configura como normal em
cada uma delas.
Consideramos que, em nosso país, bem como em todo o cenário mundial, o Fundo
das Nações Unidas para a Infância – UNICEF é um organismo multilateral que possuí
legitimidade nas diversas ações que desenvolve voltadas para a área da infância que “[...]
validam um saber ensinável e aprendível [...]” (MARÍN-DIAZ: 2015, p.33).
Buscamos e identificamos, através de seu acervo on line diversas produções
prescrevendo modos de cuidar que, se seguidos “corretamente”, proporcionariam o bem
estar de crianças. Esses modos de cuidar são direcionados à família, controlando-a e
regulamentando-a.
O UNICEF organiza e disponibiliza diversos documentos para capacitar, fortalecer
a família. Entende-se, contudo, que esses documentos ofertam parâmetros e normas que

– 583 –

orientam práticas sociais, políticas, econômicas, culturais e de subjetivação da população e
dos corpos. Para o UNICEF, fortalecer as competências familiares refere-se a:
[...] estimular comportamentos, práticas e habilidades que promovam a
sobrevivência, o desenvolvimento, a proteção e a efetiva participação da
criança nas atividades do seu dia-a-dia (UNICEF, 2005, p.15).
O documento estudado na pesquisa chama-se Kit Família Brasileira Fortalecida. A
seguir, buscaremos apresentar algumas visibilidades e dizibilidades das análises.

MANUAIS: DOCUMENTOS PARA O GOVERNO DE CONDUTAS
Manuais são documentos que emergem a partir de uma preocupação de
estabelecimento de padrões de normalidade relativa á saúde, higiene, alimentação, cujas
informações visam aconselhar, orientar o público a quem esse tipo de documento se destina.
Neles é possível observar que os comportamentos e hábitos que escapam ao que
está prescrito nos documentos, precisa de alguma forma ser “corrigido”.
O entendimento que adotamos aqui sobre manual é o mesmo de Magaldi (2007).
Para a autora, todo documento que possui uma finalidade educativa/pedagógica é um
manual.
Os discursos educativos aparecem fortemente fundados nas questões
relacionadas com o acesso à verdade e com as transformações do sujeito.
Nesse sentido, eles encontram-se atravessados por um conjunto de
práticas de exercitação destinadas à modificação dos sujeitos e à
produção de modos de vida específicos para sociedades e grupos
humanos também específicos. Podemos pensar que as práticas
pedagógicas, enquanto ações reguladas destinadas à formação e à
definição de modos de comportamento dos outros, podem ser
consideradas como práticas de governamento (condução). Isso porque
nessas práticas são incorporados e desenvolvidos exercícios destinados
à transformação do indivíduo, com o propósito de leva-lo a se enquadrar
nos modos de vida do seu grupo social (MARÍN-DIAZ: 2015, p.19)
O que aparece em documentos do tipo manuais é uma série de práticas sociais
normalizadas e padronizadas para referendar as condutas dos indivíduos, pois o que é
apontado como normal nestes documentos acaba se naturalizando em nossa sociedade.
Desta maneira, a partir de comportamentos naturalizados, irá se criar diversos dispositivos
para aproximar os indivíduos desviantes para a norma, pois:
A norma é uma lei imanente; é uma regularidade observada e um
regulamento proposto. [...] Cada indivíduo experimenta uma inquietação
com a normalidade do que faz e pensa, ao mesmo tempo em que se
esforça por pertencer aos normais, por adequar-se à regularidade.
Genericamente, o exercício do poder na Modernidade supõe a separação
dos homens entre si, sua distribuição entre normais e anormais,
distribuição que produz no interior de cada indivíduo uma cisão e um
esforço de se conformar aos valores sociais, tensão culpabilizadora que
provoca a homogeneização dos comportamentos (VAZ, 1999, p. 8 - 9).
O Kit produzido pelo UNICEF para a família brasileira é semelhante a um manual
que funciona como um guia de civilidade disciplinar das condutas e regulador das mesmas
no plano da gestão da vida.
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É importante destacar que os manuais se constituíram como instrumentos
estratégicos utilizados pelos médicos higienistas para disseminar os princípios da
puericultura (LIMA, 2007). Assim, esses manuais expandiriam os ensinamentos médicos
para além dos consultórios, pois poderiam servir “[...] como um suporte de informações
particularmente útil, na medida em que, estando sempre a mão, podiam ser consultados no
exato momento em que surgisse uma dúvida em relação ao cuidado com o bebê” (LIMA,
2007, p. 103).
Desta forma, o “saber” sobre o cuidado com as crianças seria compartilhado nos
manuais e a família tendo esse instrumental a seu favor, constituir-se-ia como aliada para
prevenir doenças e combater a mortalidade infantil (LIMA, 2007). É importante destacar
ainda que nesse processo de legitimação deste tipo de documento, os médicos também
criaram estratégias para contestar mulheres mais velhas como as avós, comadres e vizinhas,
já que as mesmas poderiam criar obstáculos aos preceitos divulgados nos manuais.
Os doutores recorriam a autores estrangeiros, a dados estatísticos
apresentados na forma de gráficos e tabelas, a fotografias e a outros
recursos para demonstrar racionalmente os perigos aos quais as mães
expunham seus filhos sempre que deixavam de seguir as recomendações
médicas para dar ouvidos às avós, associadas nos livros a superstições e
práticas ultrapassadas (LIMA, 2007, p.106).
Percebe-se no Kit Família Brasileira Fortalecida a atualização de tais discursos
veiculados em manuais de puericultura. Assim, o comportamento dos pais em relação aos
filhos, neste documento, constitui-se em uma estratégia de governo de condutas das famílias
pelo UNICEF, no Brasil, já que nele observamos práticas calculadas e racionalizadas para o
direcionamento das condutas do sujeito pai, sujeito mãe.
O termo “conduta”, apesar de sua natureza equivoca, talvez seja um
daqueles que melhor permite atingir aquilo que há de específico nas
relações de poder. A "conduta" é, ao mesmo tempo o ato de "conduzir" os
outros (segundo mecanismos de coerção mais ou menos estritos) e a
maneira de se comportar num campo mais ou menos aberto de
possibilidades. O exercício do poder consiste em "conduzir condutas" e
em ordenar a probabilidade. (FOUCAULT, 1995, p. 243-244).
Foucault (1997) compreende governo como “técnicas e procedimentos destinados
a dirigir a conduta dos homens. Governo das crianças, governo das consciências, governo de
uma casa, de um Estado ou de si mesmo” (p. 101). Entende-se que governar homens está
para além de técnicas de dominação que forçaria os indivíduos a realizar o que o governante
deseja. Foucault ao falar em governo:
[...] não se refere, portanto, aos “regimes políticos” assumidos pelos
Estados. Quando fala em “governo” (no contexto do estudo das “artes de
governar”) refere-se ao problema da “gestão das coisas e das pessoas”,
refere-se ao problema de sua “condução”, refere-se ao problema da
“condução das condutas” dos indivíduos de uma sociedade (FONSECA,
2008, p. 158).
Pode-se afirmar que a eficiência da arte de governar “deve-se à sutil integração de
tecnologias de coerção e tecnologias do eu” (Foucault, 1993, p. 207)
O aprendizado do cuidado se configura nesta perspectiva como uma técnica de
gestão dos corpos a fim de fabricar modos de viver específicos. O indivíduo, ao acessar o Kit
Família Brasileira Fortalecida, age sobre si utilizando-se das recomendações presentes no
documento. Uma série de competências são apresentadas como “necessárias” para o
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desenvolvimento da criança. Entende-se desta forma que tais discursos presentes em
documentos do tipo manuais, além de operarem no campo do governo das condutas dos
indivíduos também “[...] acionam formas de condução úteis às estratégias de governamento
neoliberal [...]” ((MARÍN-DIAZ: 2015, p.40).
Desta forma, os efeitos perversos do neoliberalismo parecem estar deslocados do
campo de garantia de direitos da criança, pois, desde que as famílias lancem mão das
recomendações presentes neste manual elas próprias seriam competentes para sanar tais
efeitos, garantindo desta forma o desenvolvimento normal e saudável da criança no período
de 0 a 6 anos de vida.
Entende-se que as propostas deste documento do UNICEF se inscreve em uma
forma de gestão da infância que apontam essa etapa da vida como um momento singular
para o investimento na criança como capital humano futuro destacando que a maneira como
ela é cuidada pela família nesse período implicará uma série de redução de gastos
econômicos e sociais para o Estado.
Esse é fundamento do neoliberalismo que transfere para o campo privado e
individualiza a resolução de problemas que dizem respeito à esfera política e econômica.
Conforme aponta Scheinvar (2006):
[...] a família passou a constituir um espaço privado, cuja atribuição maior
é a responsabilidade por seus membros. Assumida por uma série de
estratégias de controle disciplinar, a prática familiar produz efeitos tanto
no seu âmbito interno (privado) como no âmbito público (ordem pública)
(p. 50).
Deste modo, à família tem sido atribuído o sucesso ou fracasso do indivíduo, na
vivência em sociedade, sem problematizar os limites desta instituição, desencadeando um
processo de culpabilização da família. Essa estratégia do UNICEF está em consonância com
os princípios do neoliberalismo americano estudado por Foucault (2008), fazendo que o
indivíduo possa aderir às ideias do mercado econômico se tornando um empreendedor de
si mesmo (GUARESCHI et. al., 2010).
Desta forma, o empreendedor de si é aquele que investe em si, já que ele é seu
próprio capital, é seu produtor, sua própria fonte de renda (FOUCAUT, 2008c).
Assim as prescrições que o UNICEF traz para a família em seus documentos se
constituem como uma estratégia de investimento que por sua vez produzirá efeitos no que
diz respeito à potencialização do capital humano da criança, isso por que:
Sabe-se perfeitamente que o número de horas que uma mãe de família
passa ao lado de seu filho, quando ele ainda está no berço, vai ser
importantíssimo para a constituição da competência-máquina, ou se
vocês quiserem, para a constituição de um capital humano, e que a
criança será muito mais adaptável se, efetivamente, seus pais ou sua mãe
lhe consagram tantas horas do que se lhe consagram muito menos horas.
Ou seja, o simples tempo de criação, o simples tempo de afeto consagrado
pelos pais a seus filhos, deve poder ser analisado em termos de
investimento capaz de constituir um capital humano (FOUCAULT, 2008c,
p. 315).

MEDICALIZAÇÃO DOS CORPOS: O QUE A FAMÍLIA TEM A VER COM ISSO?
Até o século XIII a infância parecia não ter relevância, não era vista enquanto
período particular da vida, sendo as crianças tidas como miniaturas de adultos. Não existiam
roupas que a caracterizassem, definição de um período cronológico indicando seu início e
fim, uma terminologia que assinalasse essa fase da vida, tampouco separação entre adultos
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e crianças para o ensino (ARIÈS, 2006). É somente a partir do século XVI-XVII, que se pode
sinalizar a emergência de um sentimento que fez com a família passasse a se organizar em
torno da criança, reorganizando a maneira de cuidar, chamado por Ariès (2006) como
“sentimento de infância”, entendendo este sentimento não como sinônimo de afeição, mas
como a valorização da particularidade da infância, como uma fase distinta da adulta.
A família se modificou à medida em que suas relações internas com as crianças
também se modificaram. Isso possibilitou que a família assumisse um valor diferente do que
ocupava até o século XIV, o da linhagem, pois ela “[...] deixou de ser apenas uma instituição
do direito privado para a transmissão dos bens e do nome, e assumiu uma função moral e
espiritual, passando a formar os corpos e as almas” (ARIÈS, 2006, p.194). É justamente essa
superação da linhagem que deu espaço para a emergência da família nuclear burguesa
(GÉLIS, 2009).
Nessa nova forma de organização da família, a criança se tornou um elemento
central, sua saúde e a educação tornam prioridade, a intimidade doméstica e o refúgio da
vida privada se constituíram como imperativos nessa nova ordem. Santos (2009) aponta
que a valorização desse tipo de organização familiar era imprescindível para o controle do
corpo infantil bem como para a garantia de sua vida.
Foucault (1979), ao estudar a política de saúde do século XVIII mostra como a
família foi medicalizada e se constituiu em um agente medicalizante. Isso foi possível porque
a relação pais-filhos foi reorganizada por um conjunto de obrigações que se colocavam para
que a infância pudesse ser gerida da melhor maneira, para garantir a sobrevivência e
evolução da criança:
[...] obrigações de ordem física (cuidados, contato, higiene, limpeza,
proximidade atenta); amamentação das crianças pelas mães;
preocupação com um vestuário sadio; exercícios físicos para assegurar o
bom desenvolvimento do organismo: corpo a corpo permanente e
coercitivo entre os adultos e as crianças (p.199).
As condutas dos pais passariam a ser moralmente definidas, já que o investimento
sobre a família possibilitou a “articulação dos objetivos gerais relativos à boa saúde do corpo
social com o desejo ou a necessidade de cuidado dos indivíduos” (ibidem, 1979, p. 200).
Os médicos passaram a orientar os indivíduos em sua higiene, saúde, habitação,
alimentação, comportamento. Este saber durante o século XVIII para além de um serviço
que se encarregasse das doenças e das formas de curar os indivíduos assumiu um lugar
estratégico e ascendente de relevância nas estruturas administrativas (FOUCAULT, 1979).
Foucault (1979) afirma que a intervenção da medicina e sua difusão foi intensiva
e se tornou um receituário de práticas com ações supostamente legítimas para dar atenção
a um conjunto de problemas de ordem política e econômica que se apresentavam e que
dizem respeito à população. O autor ressalta que a emergência da preocupação com o corpo
social, com a população, no que diz respeito aos aspectos relacionados à saúde e doença,
possibilitou que família passasse a ser concebida como “[...] dimensão instrumental em
relação à população” (ibidem, 1979, p. 289).
Nesse sentido, a família se constituiu a partir de então como um dos segmentos
mais importantes pelo qual se pode governar, pois “[...] na medida em que, quando se quiser
obter alguma coisa da população – quanto aos comportamentos sexuais, à demografia, ao
consumo, etc. – é pela família que se deverá passar” (ibidem, 1979, p. 289).
A emergência das preocupações com a infância como objeto do saber, no Brasil
acontece no período de transição do Império para a República. É nesse momento que se dá
o aparecimento de estudos dedicados à infância, principalmente por parte dos médicos
(OLIVEIRA, 2004). Após a instauração da República, foi intensa a propagação do higienismo
e a disseminação da prática médica no espaço doméstico, passando os mesmos a atuarem
próximo às famílias, no sentido de aconselhá-las, principalmente as mães, no cuidado com
a criança no que se referia à saúde física e moral (RIZZINI, 2011).
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Esse processo de intervenção da medicina no espaço familiar foi possível porque
desde o início do século XIX os médicos passaram a combater o modelo de família até então
vigente, já que as novas estratégias adotadas pelo Estado com o intuito de higienizar as
cidades “[...] esbarrava frequentemente nos hábitos e condutas que repetiam a tradição
familiar e levavam os indivíduos a não se subordinarem aos objetivos do Governo. A
reconversão das famílias ao Estado pela higiene tornou-se uma tarefa urgente dos médicos”
(COSTA, 1979, p.30-31).
Santos (2009) assinala que para os higienistas era somente mudando o modelo
patriarcal da família que se poderiam administrar com maior eficácia as práticas de cuidado
com a criança, alterando os altos indicies de mortalidade infantil que alarmavam a
sociedade brasileira no século XIX. É importante destacar que:
O higienismo, enquanto dispositivo, intervém em toda a organização
social, seja no âmbito arquitetônico, biológico, afetivo etc., sobretudo por
meio dos lares, produzindo subjetividades individualizantes que têm
efeitos concretos, tais como a potencialização da família nuclear
burguesa, redundando na sua culpabilização como forma de transferirlhe a responsabilidade pelos problemas sociais (SCHEINVAR, 2006, p.
53).
A família tem sido historicamente capturada nessa maquinaria de
proteção/controle da infância. Se por um lado, as funções que continuamente lhe são
delegadas dão ênfase à sua densidade e em um movimento de refúgio em si própria por
outro lado tem e continua despertando o interesse dos mais diversos especialistas e do
Estado em adentrar, investir e gerir esta instituição em nome da proteção da criança.
O destaque que a família tem recebido em campanhas sanitárias, em discursos
pedagógicos, na normalização jurídica e em diversas práticas profissionais na atualidade se
configura como expressão da naturalização de uma estrutura social cujo suporte se constitui
a partir de uma perspectiva indivíduo-família (SCHEINVAR, 2006). Esta situação é possível
porque, historicamente, foi construída e atribuída à família uma série de funções:
[...] responsabilidade pelo gerenciamento dos “interesses privados”, cujo
bom andamento é fundamental para vigor dos Estados. [...] Elemento
essencial da produção, ela assegura um funcionamento econômico [...].
Como célula reprodutora, ela produz as crianças e proporciona-lhes uma
primeira forma de socialização. Garantia da espécie, ela zela por sua
pureza e saúde (PERROT, 2009, p. 91).
Essas “funções” são atualizadas no documento Kit Família Brasileira Fortalecida.
Ele convoca a família para dar conta de questões que têm sido colocadas como de urgência
no cenário político e econômico do país, como se a ela coubesse reverter esse quadro
(SCHEINVAR, 2006). Isso se torna possível, pois “[...] a família é uma instância cuja
heterogeneidade face às exigências sociais pode ser reduzida ou funcionalizada através de
um processo de flutuação das normas sociais e dos valores familiares” (DONZELOT, 1980,
p. 13).
A estratégia para dar conta dessas funções é promover a educação das famílias.
Essa educação se inscreve numa perspectiva de criar oportunidades, estimular, desenvolver
mecanismos de capacitação para os pais para que os mesmos possam criar seus filhos não
de qualquer maneira, mas da maneira “certa”, que implicará no desenvolvimento das
potencialidades da criança (CAMPOS, 2009).
Deste modo, educa-se intervindo na família, orientando-a em relação aos possíveis
problemas com relação às crianças e apontando as medidas para saná-las. As práticas de
cuidado presentes no “kit” são destacadas como necessárias e úteis e produzem um modo
de ser família. Este manual visa forjar uma família atenciosa, amorosa, cuja dedicação é
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completamente voltada para a atenção à criança, aproximando-se do modelo nuclear
burguês, representada por pai, mãe e filhos. Nele observamos a naturalização de
determinados sentimentos e arranjos familiares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Buscou-se nestas breves linhas mostrar o olhar que escolhemos lançar diante da
produção de documentos destinados às famílias, em especial os documentos produzidos
pelo UNICEF. Um olhar de problematização, de analisar a emergência de práticas educativas
de cuidado, que nos possibilitou pensar as táticas e estratégias que neste documento estão
materializadas e que promovem o governo das condutas de pais e mães em relação aos
filhos, em termos de saberes das psicologias do desenvolvimento, em especial,
neuropsicologia, da medicina social, da pediatria, da pedagogia das competências, do direito
público e do serviço social.
Para alcançar este objetivo, este manual do UNICEF aponta como necessário um
conjunto de regras que padronizam comportamentos e hábitos. Assim, percebeu-se que a
exaltação dos cuidados recomendados como supostamente “normais”, a partir da higiene,
da disciplina com o corpo, da educação das famílias possibilita intervir na condição de vida
das populações, em nome do bem-estar da sociedade, o que assinala para uma positividade
das relações de saber-poder propostas pelo UNICEF, porém, trazem junto receitas prontas
e universalizam maneiras de viver e de agir, o que as tornam problemáticas e alvo de
interrogação.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho e pensar a indisciplina como potencia, isto e, entende la nao como algo a ser combatido, mas como outra maneira de viver a sala de aula. Com isso,
trago, como objeto de analise e problematizaçao, minha experiencia de estagio, em que e
possível discorrer acerca da indisciplina e propor outros modos de viver a sala de aula e a
escola: uma maneira menos acusatoria e moralizadora; uma perspectiva que entenda o
aluno como um sujeito ativo, que age e resiste frente as tentativas de fixaçao, criando outras
possibilidades de pensar aquilo que e posto pela norma.
PALAVRAS-CHAVE: indisciplina; potencia; normalizaçao; educaçao.
ABSTRACT: The objective of this work is to think indiscipline as power, that is, understand
it not as something to be fought, but as another way of living the classroom. With that, I
bring, as the object of analysis and questioning, my internship experience, because is
possible to discuss about indiscipline and propose other ways of living the classroom and
the school: a less accusatory and moralizing way; a perspective that understands the
student as an active subject, who acts and resists in the face of standardization attempts,
creating other possibilities of thinking what is set by the standard.
KEYWORDS: indiscipline; power; standardization; education.
“O que eu preciso fazer para conter essa turma indisciplinada”? Pensa o professor.
“Que alunos eu preciso trocar de lugar para que a conversa paralela seja evitada”? Indaga a
professora. “Preciso criar algum jogo que faça com que os alunos reflitam suas açoes;
fazendo isso, entretenho os alunos ao mesmo tempo em que e possível ter o mínimo de paz
para dar aula” — afirma a estagiaria.
Longe de serem falas incomuns, o assunto indisciplina parece ser um tema
intrínseco quando se pensa escola. Inumeros sao os debates e as tentativas recorrentes a
fim de amenizar casos considerados indisciplinados. O mesmo ocorreu quando foi preciso
desenvolver, durante um trimestre, o estagio final de graduaçao do Curso de Pedagogia em
um terceiro ano de uma escola publica em um município no sul do estado do Rio Grande do
Sul. Nas reunioes para orientaçao, assim como em conversas paralelas com colegas
estagiarias, a indisciplina dos alunos era comumente trazida para o debate e soluçoes eram
pensadas, em conjunto, para combater esse problema. Dessa maneira, trago
problematizaçoes e analises sobre a indisciplina, tendo como pano de fundo o estagio em
questao.
Dito isso se faz necessario contextualizar, ainda que brevemente, os caminhos que
me trouxeram ate este trabalho, assim como apontar algumas praticas e verdades
instituídas acerca dos sujeitos daquele estagio que me fizeram, junto com leituras sobre
relaçoes de poder (FOUCAULT, 2013) e taticas (CERTEAU, 2012), pensar e problematizar a
indisciplina como algo potente, algo que pode ser visto de outra forma – diferente de uma
imagem destrutiva e causadora de mal-estares. Proponho pensar o aluno indisciplinado
como um utilizador de taticas e que nao e, segundo perspectivas certeaunianas, submisso
as imposiçoes disciplinares, pois age e reusa a seu favor aquilo que nao lhe convem, e,
tambem pensa-lo – ja numa perspectiva foucaultiana – como um sujeito que exerce poder
em sala de aula.
O estagio a que me refiro, portanto, se realizou em uma turma com 17 alunos que,
por sua vez, eram considerados, em sua maioria, indisciplinados. Os discursos das
professoras da escola delineavam alguns alunos para um caminho sem volta. O discurso
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referido a alguns alunos de que “esse não tem jeito” reforçava aquelas atitudes consideradas
indisciplinadas, pois, ao que parecia, os estigmatizados aceitavam suas condiçoes “inatas”
de serem os sujeitos que atrapalhavam e bagunçavam a sala de aula e, por isso, agiam em
torno de suas classificaçoes. Havia uma tendencia a nomea-los.
Os discursos pareciam remeter a um aluno que necessitava de algo — da escola, de
uma família que lhe acolha — para buscar o que lhe faltava para tornar-se um sujeito
completo, esclarecido. Garcia (2002) lembra Kant quando diz que “a menoridade e a
incapacidade do homem de fazer uso de seu entendimento sem a direçao de outrem, seja
por falta de decisao ou de coragem de decidir sozinho” (p.65). Nesse sentido, cabe a
professora fazer uso de suas capacidades mentais para ajudar o aluno a alcançar a
maioridade, e, assim, o esclarecimento e a auto-reflexao de seus atos.
No momento do pre-estagio 1 em que fui para a escola acompanhar e observar a
turma da professora titular — afim de que no proximo trimestre pudessem ser planejadas
as aulas a partir do contexto daqueles alunos — houve uma apresentaçao de como se
comportava cada um deles em sala de aula.
Pela professora titular foram relatadas coisas como: “esse mora com o pai e a avo e
alcoolatra”; “esses dois sao irmaos, mas e uma historia complicada, o pai matou a mae...”;
“esse e um otimo aluno, a mae e professora aqui na escola”; “esse nao para na sala de aula,
mas e que ele esta atrasado na escola...” e assim sucessivamente iam sendo apresentados os
alunos com suas demarcaçoes de como agiam, como se saiam na escola e porque se
comportavam em determinas situaçoes de um jeito e nao de outro. Enquanto os alunos eram
apresentados, eles ouviam e, decerto, entendiam o porque nao eram levados a serio. O futuro
ja estava determinado e as atitudes justificadas diante daquelas breves, mas pesadas,
apresentaçoes.
Por esse vies, da-se a entender que o discurso da professora remetia a indisciplina
como algo determinado pela conjuntura familiar e nas relaçoes estabelecidas entre
familiares e alunos. Assim, pareciam creditar que a razao da indisciplina consistia na falta
que fazia o cuidado familiar com a educaçao dos filhos e que suprindo essa falta poderiam
deixar de ser indisciplinados e, com isso, terem condiçoes de serem adultos plenos de razao,
soberania e discernimento de seus atos.
Esse raciocínio acusatorio pode ser visto como a naturalizaçao da diferença,
ignorando que esta e discursivamente produzida (SILVA, 1999). A diferença se da a partir de
algo que e posto pelo discurso. Inumeras categorias sao utilizadas para classificar os alunos,
a fim de que, entao, algo possa ser feito para tornar os diferentes iguais aos outros, segundo
os padroes a serem seguidos e legitimados. A partir de um entendimento de disciplina se
torna possível medir e perceber o que esta proximo ou nao desse ideal. Corrigir o outro,
nomear e classificar, e, possivelmente, excluir, se tornam habitos comuns nas escolas, que
visam controlar a conduta dos alunos menos atentos a ordem. Ao contrario disso,
O consentimento de que existe um modo ideal de vida faz com que seja possível
inferir que se a avo do aluno nao fosse alcoolatra e pai e mae vivessem juntos, esse aluno
poderia ser diferente, poderia ser menos indisciplinado, poderia, quem sabe, corresponder
as expectativas criadas a ele. Quem sabe se as famílias dos alunos nao tivessem essas
características o futuro nao fosse melhor e menos incerto? Indagaçoes como estas e a busca
por preencher lacunas foram percebidas cotidianamente durante os dias vividos naquele
estagio curricular. Nesse sentido, as falas da professora parecem ir ao encontro daquilo que
Garcia (2002, p.21) analisa acerca dos discursos pedagogico-críticos:
23F23F

São discursos que tanto propõem problematizações morais da ordem
social, de como a ordem social deve e deveria ser tendo por fundamento
determinados princípios e valores morais, que se relacionam consigo
mesmos e uns com os outros de um modo moral e com uma certa
representação moral da sociedade. Os indivíduos serão mais ou menos
1 O pré-estágio é realizado antes do estágio final como forma de preparação para o próximo trimestre.
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(auto) conscientes e (auto) críticos, mais ou menos ingênuos ou
alienados, segundo sua maior ou menor adesão a determinadas leituras
do mundo social e projetos políticos específicos. São discursos que
propõem certas formas de experiência de si (as relações que o indivíduo
deve ter consigo mesmo) e de experiência com os outros.
Os discursos constituem os sujeitos a medida que aqueles que transgridem as regras
devem, assim que possível, confessar os seus erros e carregar consigo os padroes pelos quais
devem transitar. O indisciplinado confessa suas condutas e admite a instituiçao seu erro, ao
mesmo tempo que, assim, assegura a produçao da verdade — a verdade da ordem, a verdade
da instituiçao. A confissao e
(...) um ritual de discurso onde o sujeito que fala coincide com o sujeito
do enunciado; é, também, um ritual que se desenrola numa relação de
poder, pois não se confessa sem a presença ao menos virtual de um
parceiro, que não é simplesmente o interlocutor, mas a instância que
requer a confissão, impõe-na, avalia-a e intervém para julgar, punir,
perdoar, consolar, reconciliar; um ritual onde a verdade é autenticada
pelos obstáculos e as resistências que teve de suprimir para poder
manifestar-se; enfim, um ritual onde a enunciação de si, independente de
suas consequências externas, produz em quem a articula modificações
intrínsecas: inocenta-o, resgata-o, purifica-o, livra-o de suas faltas, liberao, promete-lhe a salvação. (FOUCAULT, 2012, 70-71)
Mas nao so a confissao faz parte da conduta do indisciplinado, como — defendo —
sobretudo, a resistencia. Diante disso, Guirado (idem) numa abordagem voltada a
indisciplina, defende que ela e decorrente da disciplinarizaçao; “faz parte da propria
estrategia de poder, e gerada pelos mesmos mecanismos que visam ao seu controle” (p.68).
Cita como exemplo dessa constituiçao da indisciplina no cenario da disciplinarizaçao a
“cola”, pois “o aluno, de sua posiçao, e bastante capaz de olhar a direçao do olhar do
professor e produzir, exatamente na falha desse olhar, o que burla a avaliaçao; anula-a
naquilo a que ela se propoe; o aluno dribla a situaçao” (ibidem).
Para Foucault (2012, p. 102) o poder deve ser compreendido como uma
“multiplicidade de correlaçoes de forças imanentes ao domínio onde se exercem e
constitutivas de sua organizaçao; o jogo que, atraves de lutas e afrontamento incessantes as
transforma, reforça, inverte”. As correlaçoes de poder “nao podem existir senao em funçao
de uma multiplicidade de pontos de resistencia que representam, nas relaçoes de poder, o
papel do adversario, de alvo, de apoio, de saliencia que permite a preensao” (idem p. 106).
Se os pontos de resistencia estao presentes nas relaçoes de poder, como nao enxerga -las
tambem na escola? E, tambem, por que nao relacionar a resistencia a indisciplina?
O poder nao e algo que alguem tem em detrimento de outro. Baseada no pensamento
de Foucault, Guirado (1996, p.59) ressalta que “o poder e relaçao de forças, isto e, uma
dimensao constitutiva de qualquer relaçao social ou discursiva”. Poder nao e algo de cima
para baixo, em que poderíamos supor, no caso da sala de aula, o professor como possuidor
e o aluno um executor das ordens. Nao e uma açao unilateral, “de fora para dentro, exercida
sempre pelo mesmo grupo sobre um outro que fica desprovido de força e totalmente
paralisado, sem possibilidade de retorno; nao sao açoes exclusivas de autoridades.”
(GUIRADO, 1998, p.60)
A indisciplina pode estar indicando o impacto do ingresso de um novo sujeito
historico, com outras demandas e valores, numa ordem arcaica e despreparada para
absorve-lo (AQUINO, 1996, p. 45). Todavia, penso que, alem disso, a escola trabalha com
uma pedagogia centrada no sujeito como um ser que precisa ser responsavel, autonomo e
reflexivo. Nesse sentido, a escola se autoriza como a detentora das regras e dos caminhos
que levarao os sujeitos a se conduzirem em direçao aquilo que se precisa para estar dentro
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das normas de um sujeito bom e ciente de que seus atos poderao leva-los ao bem ou ao mal,
basta que tenham ciencia deles. Criam-se atividades diversas para que se possa refletir
sobre suas açoes e a partir disso ter consciencia de escolher o que e melhor para ele.
Um estudo que analisou teses e dissertaçoes de cursos de pos-graduaçao em
Educaçao sobre a indisciplina escolar (SZENCZUK, 2004), organizou em cinco grupos a
perspectiva abordada: professor-aluno; família-escola; escola-sociedade; perspectiva
historica e, finalmente, indisciplina a partir da organizaçao escolar.
Em relaçao a primeira – indisciplina ligada a relaçao professor-aluno –, a
pesquisadora salienta que os estudos estao fundamentados, em sua maioria, em explicaçoes
psicologicas (p.48). Quando analisada as produçoes família-escola a pesquisadora concluiu
que os trabalhos referiam-se a imposiçao de limites por parte dos pais e as condiçoes
familiares como as principais causas da indisciplina. No conjunto de trabalhos escolasociedade grande numero de autores adotou referencial teorico foucaultiano, sendo
analisados, especialmente, os mecanismos de sujeiçao e disciplinamento. Sob a perspectiva
historica, os trabalhos tiveram “como objetivo principal conhecer as transformaçoes
ocorridas nas praticas disciplinares ao longo de determinado período da historia, a partir
de diferentes fontes” (p.61). Por ultimo, diversos estudos focaram as causas da indisciplina
na organizaçao do trabalho pedagogico – as praticas de ensino, avaliaçao, entre outros –, e
na crença, por exemplo, da inserçao de um novo perfil de aluno, sendo necessaria, assim,
uma nova configuraçao escolar.
Entendo que muitos estudos desenvolvidos acerca da indisciplina a remetem a uma
carencia e, assim, a necessidade de um preenchimento para que o aluno indisciplinado
alcance o esclarecimento e a consciencia de seus atos. Algumas escolas se veem como
representantes da razao, direcionando os alunos ao caminho da verdade e a busca por suprir
sua inferioridade.
O indisciplinado, em uma perspectiva acusatoria, pode ser visto como um sujeito de
“pessoalidade incompleta, deturpada, alienada, nao-amadurecida, heteronoma” que tem
por oposiçao uma “pessoalidade real, concreta, criativa, madura, consciente autonoma”
(GARCIA, p.148, 2002). Os regimes de verdade instituem aquilo que o sujeito deve ser e,
consequentemente, aquilo que ele nao deve ser. Essa dicotomia se faz presente na relaçao
entre professores e alunos, ja que aos primeiros compete levar os alunos ao discernimento,
enquanto que aos ultimos cabe seguir em direçao ao discurso legítimo.
Ainda nesse sentido, entendo que a moralizaçao das condutas parece ser o carro
chefe de algumas escolas, ja que ao identificarem os desvios, definem os sujeitos de uma vez
por todas:
[...] então, alguém que, por exemplo, começou uma briga na sala, não é
mais alguém que cometeu um ato indisciplinado e que deve responder
por tal questão, mas que passa a ser uma criança transtornada com
graves problemas de conduta, um retardado pedagógico, um débil (…) A
figura do indisciplinado é impensável sem a lamentável prosa que a
acompanha e que temos desdobrado neste livro: desinteresse, apatia,
desmotivação, bla, bla bla. Parte-se da causa, quer dizer, multiplicidade
de causas para dar-lhe ar de seriedade e desenha-se uma figura. (ANTELO
apud RATTO, 2000b: 67-68)
A normalizaçao das condutas torna-se cotidiana. Estabelece-se um padrao pelo qual
o aluno deve se guiar. Agindo em detrimento do bem comum o aluno passa a ser tido como
bom exemplo. Caso aja de forma díspare aos interesses da escola as possibilidades desse
aluno ser advertido sao maiores. A possibilidade, tambem, de prescrever a soluçao para a
desordem e iminente.
De certo modo, a naturalizaçao dos modos de ser e viver a escola e assegurada no
dia a dia dos alunos. Algumas regras nao precisam de explanaçoes, pois partem do princípio,
garantido pela naturalizaçao de açoes consideradas corretas e incorretas, de que todos
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sabem como devem agir na escola. Alem disso, os deveres, uma vez nao desempenhados,
ocasionam na restriçao dos direitos. Se o aluno, no discurso institucional tem direitos e
deveres, ao cometer uma infraçao, arranja-se motivo para cessar a regalia que os direitos
preservariam. Retira-se o aluno de uma atividade prazerosa para puni-lo pela
desobediencia. Que sirva de exemplo para que outros nao façam o mesmo.
Um ambiente arranjado para nao ocorrer qualquer transgressao faz com que o
aluno, ao imbuir-se do adequado e do inadequado, molde-se a favor da normalizaçao,
daquilo que e aceito como atitude de um bom aluno. Aqueles que nao agem de acordo com
os habitos estabelecidos podem sofrer sançoes, como a restriçao do recreio, a Educaçao
Física, a aula de musica, entre outras atividades que sao apreciadas por boa parte dos alunos,
mas que, para servir de exemplo aos outros, tem suas vontades suprimidas.
Ratto (2001, p.221), ao falar sobre a naturalizaçao e a obviedade dos modos de agir
no cotidiano escolar, distingue tres momentos basicos relacionados a moralizaçao dos
modos de atuar:
O primeiro momento refere-se à necessidade de que docentes e
estudantes verbalizem reiteradamente as regras obrigatórias da escola,
já que essas repetidas situações fazem com que as crianças incorporem
as predisposições de percepção, pensamento e ação articulados ao
arbitrário cultural de ordem escolar. O segundo refere-se ao processo de
internalização da moral, no qual se pede que as crianças demonstrem que
estão adquirindo autocontrole e independência de autoridades externas,
processo que se refere ao que é geralmente conhecido como “formação
da consciência moral das crianças”. E o terceiro momento de moralização
reforça os dois anteriores, dando-se por intermédio do estímulo
frequente para que as crianças confessem publicamente suas próprias
“falhas”, uma estratégia fundamental e útil, pois serve como ensinamento
coletivo e reforço das obrigações para consigo. Tal confissão
frequentemente funciona como sanção, implícita ou explícita.
Concebendo a escola como um espaço de criaçao, conceber a puniçao e a retirada
dos direitos como forma de mostrar quem obedece e quem manda, parece inviavel. Se a
escola e concebida, como bem dizem os mais variados projetos político pedagogicos, para a
construçao de alunos críticos, pensantes, criativos, fazer dele um criminoso e uma
indesejavel presença parece nao potencializar aquilo que de novidade o aluno possa trazer
para o cotidiano escolar.
Os alunos fazem parte do contexto escolar, mas sao constantemente esquecidos e
concebidos como sujeitos passivos. Paradoxalmente, sao constantemente lembrados que
nada lhes resta a nao ser obedecer e entender que o melhor para eles e o que e decidido por
quem ja tem bem esclarecido aquilo que e bom e aquilo que nao e. Dessa forma, ao nao
reconhecer os alunos como sujeitos pertencentes a organizaçao escolar, ou, ainda,
reconhece-los, mas impor um unico modo de viver a vida, podem ser suprimidas diversas
potencialidades que so seriam maximizadas se houvesse uma escola envolvida com as
especificidades e com as resistencias de cada aluno — que nada mais sao do que subversoes
as imposiçoes que visam fixa-los a todo instante.
Garcia (2009) traz alguns estudos que tem assegurado que “os problemas de
indisciplina e violencia afetam a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, o
desdobramento do currículo, e podem transtornar nossas melhores visoes e praticas
educacionais (p.375)”. Possivelmente a convivencia escolar exija que em alguns momentos
determinadas regras sejam vividas, a fim de que viabilizem o desenvolvimento das
atividades, assim como o ato de estudar pode requerer concentraçao e silencio. No entanto,
faz-se necessario problematizar quando o ideal normativo de sala de aula ultrapassa a busca
pela produçao do conhecimento.
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Importante ressaltar que, neste trabalho, o ponto da indisciplina em que me apoio
nao se estabelece diante de violencias físicas causadas pelos alunos, como uma especie de
ausencia de potencia de vida, mas sim quando a indisciplina quiser falar que ela e um
exercício constante de sujeitos em relaçoes de poder. Esses sujeitos, como componentes
intrínsecos das organizaçoes escolares, rejeitam, reinventam, mudam as formas dos padroes
estabelecidos e, talvez, transgridam nao para causar alvoroço, mas para dizer que fazem
parte do processo educativo e que subestima-los a meros receptores de imposiçoes nao lhes
interessa.
Nao entendo, portanto, a indisciplina como a causadora de desordem na sala de aula
e como prejudicial a aprendizagem. Nao farei uma discussao acerca da violencia, aquela
compreendida como algo que remete ao físico, as drogas, as ameaças. Entendo a indisciplina
como uma transgressao que enseja uma potencia de vida. Entendo o aluno como um sujeito
de poder, e que, por estar em relaçoes de poder, resiste. Fujo, assim, de uma leitura moralista
do que seja um aluno indisciplinado ou o proprio ato de indisciplina. Nesse sentido,
utilizando a leitura de Certeau sobre as táticas, considero os alunos sujeitos ativos que agem
e reusam os mecanismos de controle a ele estabelecidos na escola.
Em Aquino (2011, p.468) faz-se uma importante distinçao entre elas e que
possibilita o entendimento de que este trabalho e uma defesa da invençao e da potencia do
aluno e nao um convite a violencia. Embora pareçam semelhantes, ha distinçoes conceituais
que merecem ser consideradas: enquanto que a violencia pode ser explanada como “todo
ato que implica a ruptura de um nexo social pelo uso da força” a indisciplina diz respeito aos
“contratempos disciplinares [que] se definem nao pelo emprego da força, mas tao somente
por condutas tidas como avessas as convençoes normativas ali em uso”. E, sendo assim, as
condutas avessas as convençoes podem ser revistas e problematizadas, de modo a conceber
a diferença e propiciar outros modos de viver a escola e a sala de aula.
Tambem, faz-se necessario salientar que nem toda burla e positiva e criativa, assim
como nem toda disciplina e repressiva. No entanto, a mera reproduçao daquilo que ja esta
posto em nada contribui para a construçao de um sujeito que pense o impensavel, que diga
o nao dito, que fuja ao que esta dado como norma, que crie e recrie suas maneiras de ser e
agir no mundo. As artimanhas dos alunos sao comumente ignoradas, caladas e suprimidas.
Contudo, potencializar o nao dito, o diferente, pode criar ambientes em que a palavra dos
alunos seria circulada e ouvida. Conceber a escola como um local onde se produz
pensamento e nao apenas a reproduçao daquilo que ja esta dado. Fazer circular criaçoes,
invençoes, astucias. “Assim, o ‘consumo’ dos alunos dos produtos culturais disponíveis
nunca e reduzido a reproduçao e muito menos a imposiçao, pois ele e sempre permeado por
conversaçoes, mediaçoes, negaçoes, negociaçoes de sentidos” (SILVA, 2012, p.8).
A indisciplina, como e comumente vista, pode levar a um complexo desgaste na
relaçao professor-aluno, pois, ao ter como objetivo tornar a criança disciplinada e
cumpridora do seu papel de aluno, possivelmente as tentativas recorrentes escaparao do
controle do docente, uma vez que os sujeitos, como diz Certeau (2012), se reapropriam do
espaço e, atraves de taticas, burlam e escapam das estrategias de disciplina, constituindo
uma rede de antidisciplina. Ou seja, os alunos sao ativos no processo educativo, o que nao
permite com que a turma seja homogenea, unica, estavel. No cotidiano, as relaçoes sao
marcadas pela diferença e ela e parte do processo educativo, sendo os alunos os sujeitos
intrínsecos desse movimento.
Entendo que algumas situaçoes podem nos tocar mais que outras, assim como
algumas aulas podem nos interessar mais que outras. Ha dias em que estamos mais
propensos a prestar atençao em uma coisa e nao em outra, mas, sobretudo, defendo que ha
diferentes maneiras de viver o cotidiano escolar. Todavia, as escolas parecem estar imbuídas
de preceitos normalizadores, em que alunos sao mal vistos e diagnosticados como
hiperativos, carentes, sem futuro, incomodativos e indisciplinados por nao estarem, em
determinados momentos condicionados a participar e correspondendo ao esperado.
Alunos e alunas nao recebem passivamente aquilo que e dito como a norma a ser
seguida. No entanto, ha um conjunto de dispositivos disciplinares que trabalham
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cotidianamente para produzir alunos disciplinados e seguidores das normas previstas, afim
de que a conduta nao fuja a regra: aluno sentado, atento e quieto. Aqueles que nao se
enquadram nessa perspectiva sao considerados transgressores, maus alunos.
Nesse sentido, quis propor neste trabalho, que explorar possíveis aproximaçoes
entre a indisciplina e a invençao dos alunos e reconhecer que ao impor um ideal de vida e
de conduta e nao explorar a potencia dos alunos nos seus mais diversos modos de viver a
vida. E tambem pensar outras possibilidades da relaçao professor-aluno: como aumento de
potencia dos alunos, valorizando mais as afirmaçoes de vida e menos as forças reativas, pois
essas fixam, aprisionam, imobilizam.
O aluno pode jogar bem com os rotulos que lhe e dado, uma vez que pode ser
considerado indisciplinado em um momento, mas pode ser disciplinado em outros. O aluno
negocia com a escola e se ha essa possibilidade e porque onde ha vida social e coletiva ha
relaçoes de poder e onde ha poder tambem ha resistencia (FOUCAULT, 2012). Ele exerce
poder quando toma atitudes, quando toma decisoes, quando resiste. Toda resistencia e
sempre pontual, nao tem hora e lugar marcado, age na oportunidade. A indisciplina, eu diria,
e experimentaçao de um aluno nao so inconformado com o imposto, mas que pensa e vive
de outras maneiras e, por isso, pode ter desejo do novo e da criaçao. Atentar para as
afirmaçoes de vida oriunda dos alunos, com todos os seus paradoxos, podera potencializar
o pensar, a criaçao e a açao dos alunos. Nao uma regulaçao moral, mas uma oportunidade
do pensamento vir a tona. Nao subestimar o aluno, mas dar condiçoes para que possa
inventar novas maneiras de habitar o cotidiano escolar, permitindo que as forças ativas
sobressaiam em detrimento das reativas.
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“A parrhesía é, no fundo, o que corresponde,
do lado do mestre, à obrigação do silêncio
do lado do discípulo.”
Michel Foucault
RESUMO: Este ensaio disserta sobre o conceito de Parrhesía em Michel Foucault e busca
compreender alguns aspectos teóricos deste conceito no campo pedagógico, especialmente
na relação entre professor e aluno, a partir da base conceitual explorada na relação entre o
Mestre e o Discípulo, conceitos usados por excelência no pensamento filosófico de Foucault
para tratar do processo de subjetivação.
PALAVRAS-CHAVE: Parrhesía. Mestre. Discípulo. Foucault.
ABSTRACT: This essay talks about Michael Foucault's concept of Parrhesia and tries to
understand some theoretical aspects of this concept in the educational field, especially in
the relationship between teacher and student, from the conceptual base explored in the
relationship between Master and Disciple, concepts used by excellence in Foucault's
philosophical thought to approach the subjectivation process.
KEYWORDS: Parrhesia. Master. Disciple. Foucault.

INTRODUÇÃO
O resgate crítico que Michel Foucault faz acerca do conceito de parrhesía se
apresenta como um dos elementos teóricos que mais problematizam a relação entre o
Mestre e o Discípulo. Não somente porque em sua obra este conceito assume uma dimensão
que transcende o significado meramente linguístico, desdobrando-se em uma ética do
sujeito e no compromisso com a verdade, mas também porque, consequentemente, estes
aspectos têm valor real e vigente frente à relação professor e aluno em nossa época.
Inicialmente, portanto, lançamos mão de algumas questões para problematizar este
ensaio que, além de compreender o conceito de parrhesía, também se propõe a projetá-lo
na relação Mestre e Discípulo. Como Foucault compreende o conceito de parrhesía? Que
importância assume este conceito na constituição da subjetividade? Como este conceito se
coloca entre o Mestre e o Discípulo? Como ele se torna fértil para a configuração da relação
professor e aluno?
Ainda, preliminarmente, podemos adiantar que este conceito trata do tema da
verdade. Muito seguramente um dos temas mais complexos e controversos da história. Mas,
em Foucault, o tema ganha um caráter diferente, produtivo, significativo para a constituição
do sujeito. A relação dos sujeitos com a “verdade” estabelece uma nova configuração para
pensar a função de quem tem em suas mãos a responsabilidade de formar o outro e a si
próprio.
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O SIGNIFICADO DE PARRHESIA
Não pretendemos discorrer longamente sobre o significado de parrhesía, assim
como fez, de forma extremamente clara e didática, Saly Wellausen em sua obra parrhesía
em Michel Foucault: enunciado político e ético 3. Primeiramente porque não há espaço para
isso neste ensaio e, por consequência, porque pretendemos indicar apenas os elementos
teóricos deste conceito que consideramos capazes de fomentar, pelo menos inicialmente, a
reflexão acerca da prática pedagógica.
Para Foucault, o conceito de parrhesía é vital no desenvolvimento de sua
argumentação e, a parrhesía, para ser compreendida e também ganhar sentido e significado
plenos em seu pensamento, precisa ser tratada na relação com os conceitos de cuidado de
si, espiritualidade, áskesis, paraskeué, entre outros, os quais trataremos somente de forma a
oferecer entendimento mínimo para os fins deste ensaio. Em seus escritos este conceito se
apresenta frequentemente, em especial nas obras Hermenêutica do Sujeito e, por
excelência, em A Coragem da Verdade e O Governo de Si e dos Outros, além de algumas
entrevistas e Seminários, como o que foi proferido na Universidade de Berkeley, em 1983,
sob o título “Discurso e Verdade”.
O conteúdo deste Seminário na Universidade de Berkeley teve vasta expressão para
os intérpretes de Foucault, especialmente sobre o conceito de parrhesía, momento em que
ele retoma seu significado percorrendo o desenvolvimento histórico do mesmo e fazendo
algumas distinções e aproximações conceituais, já que o conceito não apresenta uma
definição unívoca.
A palavra parrhesía tem origem grega e aparece nos textos gregos diversas vezes,
como na literatura de Eurípides (480 a.C – 406 a.C) e de São João Crisóstomo (347 d.C – 407
d.C), além dos textos patrísticos, já depois de Cristo. Doravante, passamos a retomar alguns
aspectos do significado de parrhesía. De forma genérica, etimologicamente a palavra
significa “dizer tudo” e, portanto, implica em não esconder nada, ser totalmente
transparente, franco, sincero. Revelar o que pensa “dizendo”, manifestando por meio do
discurso, da palavra.
O “dizer tudo” não tem sentido se não há a presença do outro. Se “diz” para alguém,
alguém que ouve. O parrhesiasta, aquele que pratica a parrhesía, aquele que “diz”, enuncia
algo que precisa ser compreensível e, por isso, é necessária a preocupação com o “dizer”
claro, sem pressuposições e/ou ornamentações na argumentação capazes de ofuscar a
manifestação do que ele pensa. Preocupação em como dizer e com o que dizer. O
parrhesiasta “diz” aquilo em que realmente acredita, “diz” aquilo que é ele mesmo, como
pensante do que considera verdadeiro. Expõem-se abertamente ao outro, revela-se ao
outro, num movimento, numa atividade de fala, na qual ele se insere, não permitindo que
esta atividade se reduza a um ato de fala apenas, de forma desleixada, sem exigir o
comprometimento de quem fala. A parrhesía exige protagonismo permanente daquele que
“diz”.
O parrhesiasta, ao praticar a parrhesía, estabelece também uma relação consigo
mesmo. O que ele sabe também o modifica na medida em que manifesta-se através do
enunciado e da atividade de falar a verdade. Ele escolhe ser franco, é uma opção por um
modelo de ser, de se constituir também. A prática da parrhesía imprime a opinião do
parrhesiasta, o que significa que a estética da própria argumentação não assume maior valor
que o conteúdo do que é dito, pois o esclarecimento é princípio inerente à fala e precisa-se
pretendê-lo, permanentemente, no movimento de dizer a verdade.
A parrhesía é uma prática tão intensa e carregada de sentido e força de mobilização
por ter um caráter franco e verdadeiro que não se limita apenas a um discurso, amplia-se a
uma crítica ao ouvinte e/ou ao próprio parrhesiasta. Exerce poder capaz de promover ou de
inibir comportamentos, julgamentos, modos de vida, formas de relacionamentos consigo e
26F26F

3

A obra de Saly Wellaausen quem sabe seja a principal referência no Brasil para explorar este
conceito e entendê-lo no pensamento de Michel Foucault.
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com os outros. Essa atividade de dizer a verdade é também uma prática de si, capaz de
potencializar a liberdade de linguagem, a liberdade de falar, características extremamente
humanas.
Esse protagonismo, que se manifesta pela atividade de falar a verdade requer que o
próprio parrhesiasta seja “preparado” para poder exercer sua postura de “dizer tudo”. Esta
atividade demanda maestria, domínio de si próprio. “Dizer tudo” não significa negar a
importância do silêncio e nem significa falar qualquer coisa. O parrhesiasta é aquele que tem
em suas mãos a reponsabilidade de orientar o outro, e precisa ter isso em mente, pois sua
parrhesía tem intenção de formar, de constituir maneiras de melhor conduzir a vida.
Inevitavelmente, para que a parrhesía possa existir e ter sentido, é necessário que
haja diferenças entre “aquele que diz” e “aquele que ouve”. O parrhesiasta, ao falar a
verdade, deve correr um risco de perder alguma coisa, ou até a sua própria vida. Arrisca sua
segurança, pois prefere correr um risco que deixar de dizer a verdade. O outro, ao ouvir a
verdade, é que oferece uma ameaça, de alguma forma, para o parrhesiasta. A parrhesía é
praticada por quem não tem poder ou autoridade sobre quem ouve, inversamente, é o
parrhesiasta que está sob autoridade ou poder do outro, daquele que ouve. É absolutamente
exigida coragem de quem diz a verdade. Não se arrisca a vida, ao dizer a verdade, sem se ter
coragem.
Foucault resgata o conceito de parrhesía e o explora como postura desejável de um
comportamento ético para combater a dominação imperiosa das relações de poder. O
parrhesiasta enquanto sujeito de um falar verdadeiro e, por isso mesmo, um falar crítico e
direcionado a alguém que tem poder é, ao mesmo tempo, um sujeito que precisa ser capaz
de diagnosticar as forças que constituem a realidade em que vive e que mobilizam as formas
de vida.
Era insistente em dizer, Foucault, que a função do filósofo era a de diagnosticar o
presente 4. Dizia isso como se fosse um compromisso com o outro, um compromisso ético e
permanente. De nada mais serviria a verdade que não compreender e se compreender
através dela na relação com o outro. A presença do outro, para Foucault, é absolutamente
fundamental na medida em que o outro possibilita a compreensão do próprio parrhesiasta.
A parrhesía acontece na relação e a condição de dizer a verdade só pode se manifestar nesta
relação com o outro.
Mas, “que verdade é esta?!”, deve estar se questionando o leitor, assim como nos
questionamos quando lemos Foucault. Uma verdade que se justifica, que se legitima onde?!
Em que bases?! Onde se fundamenta esta verdade? Certamente, a condição de possibilidade
da verdade, para Foucault, não se encontra na lógica, mas na ética. O parrhesiasta estabelece
um pacto ético consigo mesmo, uma estrutura capaz de sustentar e demonstrar que o que
diz é a mais pura verdade porque tem um compromisso com ele e com o outro, o que fará
parte da forma da própria existência, uma verdade que põem a vida à prova, no sentido de
identificar se estas verdades suportam ser vividas e até onde aguentam serem vividas. Isso
porque a verdade não se constitui numa renúncia a si mesmo, pelo contrário, é e se justifica
pela inclusão do eu. Esta esfera que justifica a verdade, que lhe permite, que lhe dá
possibilidade, é o logos verdadeiro. Na leitura de Frédéric Gros, Foucault define quatro
aspectos deste logos:
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Primeiro sentido: a verdade é o que não é oculto, não dissimulado,
completamente visível. Segundo sentido: a verdade é o que é puro, não
alterado, sem mistura. Terceiro sentido: a verdade é o que é conforme e
reto. Quarto sentido: a verdade é o que é imóvel, incorruptível, idêntico a
si. (2004, p. 163).

4

Philippe Artières descreve este ímpeto intelectual de Foucault em um artigo seu publicado no livro
organizado por Frédéric Gros, “Foucault: a coragem da verdade”, citado nas referências
bibliográficas.
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PARRHÉSIA: ENTRE O MESTRE E O DISCÍPULO 5
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Quais os ideais formativos que conduziram os mestres/professores até à prática
pedagógica em sala de aula? Quais os ideais formativos que conduzem a formação dos
discípulos/alunos da educação básica até o ensino superior? Em que medida a parrhesía
torna-se produtiva para pensar a relação entre o mestre e o discípulo?! As duas primeiras
perguntas não anunciam novidades porque, de fato, não as trazem. Anunciam apenas
antigos problemas que muitos já se prontificaram a pensar. Mas, ainda nos propomos a
encontrar respostas, alternativas, nuances, desenhos, conjecturas novas, porque estes
problemas sempre encontram “terra nova” na educação e exigem novo diagnóstico dos
problemas que assinalam cada época. Quem sabe, Foucault, diante de tantas áreas do saber
sobre as quais ele exerceu influência, seja a educação mais uma delas, pela importância e
significado que tem frente à constituição do sujeito e, consequentemente, da sociedade.

O MESTRE
Mestre, enquanto aquele que possui competência para dirigir, orientar, ensinar algo
com maestria para alguém, precisa se constituir como mestre, ampliar suas potencialidades
para um fim específico, pois a ação do mestre deve sempre visar o outro: só se é mestre se
se tem alguém para quem revelar sua maestria. A pergunta de fundo, aqui, é: O mestre,
enquanto parrhesiasta, e praticante de parrhesía por excelência, precisa de formação para
assim ser? A educação pode colaborar para a formação deste parrhesiasta? Apesar de
Foucault não tratar diretamente destas questões no âmbito da educação formal, parece-nos
palpável a ideia de que o mestre, enquanto parrhesiasta, precisa ser preparado. Na sua obra
A Hermenêutica do Sujeito, Foucault se dedica a explorar o conceito de cuidado de si 6 e, por
meio deste, a importância de constituir práticas pessoais de cuidado de si. Práticas de si que
implicam no desenvolvimento desta virtude da parrhesía, que é especial e fundamental para
aquele que tem como responsabilidade orientar e dirigir o outro. Na compreensão de
Wellausen,
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Essa virtude, esse dever, essa técnica deve caracterizar o homem que se
dispõe a dirigir os outros com o seu esforço, a fim de estabelecer uma
relação com eles que seja uma relação adequada. A parrhesía é uma
virtude, um dever e uma técnica que se deve encontrar naquele que dirige
a consciência dos outros e o ajuda a constituir sua relação a si. (2011, p.
45).
Essa virtude requer cultivo, manejo, desenvolvimento, pois é um trabalho de si
sobre si mesmo e, por isso, precisa do que Foucault define como ascese, ou seja, um conjunto
de práticas de si. Nas palavras dele próprio “a áskesis é na realidade uma prática da verdade.
A ascese não é uma maneira de submeter o sujeito à lei: é uma maneira de ligar o sujeito à
A relação mestre e discípulo não compreende somente o professor e o aluno. Contempla uma relação
extremamente vasta na medida em que entendida como uma relação em que se ensina e se aprende.
Esse processo de formação humana extrapola as paredes da escola e assume um caráter plural,
cotidiano, constitutivo da vida em família, da vida social, nas relações de trabalho, de amizades, etc...
Logicamente, a que nos interessa, aqui, é a relação pedagógica, aquela institucionalizada pelos
educandários, na medida em que esta também pode ser entendida como uma formação que faz
parte da vida, como um todo, e que forma para a vida, dentro e fora da escola. Nesta perspectiva, na
qual a educação institucionalizada não pode resumir-se em formar conhecedores apenas de
conteúdos técnicos das diversas áreas do saber, deve-se conceber como desenvolvimento
humanizado enquanto formação de sujeitos que saibam lidar com sua liberdade, aspecto intrínseco
e basilar da possibilidade da parrhésia.
6 O conceito de cuidado de si constitui o plano conceitual basilar do curso de 1982, denominado “A
hermenêutica do sujeito”. Não trataremos, de forma direta, deste conceito aqui, porque objetivamos
problematizar, com foco, o conceito de parrhesía na relação pedagógica.
5
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verdade”. (FOUCAULT, 2010a, p. 283). Ele define a áskesis, como já é feito em outros
momentos na história do conhecimento, como um saber prático, diferentemente da
mathesis, saber teórico. Ascese implica no exercício de si sobre si mesmo, como processo
que permite a subjetivação da verdade, a qual requer e promove uma transfiguração do
sujeito, uma (re)elaboração do eu. Pois, a elaboração de um saber sobre o mundo – e
Foucault faz isso a partir da concordância com os antigos do período grego, helenístico e
romano – era entendido como uma experiência espiritual do próprio sujeito. O exercício da
verdade era fundamental para o sujeito neste processo de subjetivação que transforma
aquele que pronuncia a verdade. Não é o ato de conhecer que transforma o sujeito, mas o
modo como ele se insere no conhecimento e, por isso, a verdade é compreendida como uma
atividade que altera o próprio ser do sujeito. Esta forma de pensamento e prática, Foucault
denomina de espiritualidade 7. É imprescindível que o mestre desenvolva esta
espiritualidade para poder ajudar o outro a constituir a sua relação consigo mesmo.
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O DISCÍPULO
A formação humana institucionalizada, vista além do domínio de saberes técnicos,
dirige-se para a construção de uma ética do sujeito. Foucault, veementemente, aponta este
trajeto da constituição humana. A parrhesía é uma via privilegiada dessa constituição ética
do sujeito, que se dá nas bases da relação entre mestre e discípulo. Esta ética do eu não pode
ser compreendida sem a presença do outro, como já afirmamos e, portanto, também há
fundamental importância que o outro desenvolva o que Foucault denomina de escuta
silenciosa e ativa, que permite a condição de possibilidade de passagem e de constituição da
“matriz do êthos”.
Pode-se dizer que a escuta é com efeito o primeiro passo, o primeiro
procedimento da ascese e na subjetivação do discurso verdadeiro, uma
vez que escutar, em uma cultura que sabemos bem ter sido
fundamentalmente oral, é o que permitirá reconhecer o logos, recolher o
que se diz de verdadeiro. (FOUCAULT, 2010a, p. 297).
Cabe, portanto, ressaltar que a possibilidade de assimilação, compreensão e
subjetivação da verdade pelo discípulo requer, necessariamente, a escuta e, sem ela, a
própria parrhesía se enfraquece. Foucault compreende que “[...] o ouvir é o único de todos
os sentidos pelo qual se pode aprender a virtude” (2010a, p. 299). O ouvir implica em
aprender, em constituir a si próprio por meio desta escuta, porque o logos só pode ser
apreendido pela escuta. Enfaticamente, Foucault afirma que “o único acesso da alma ao logos
é, pois, o ouvido” (2010a, p.299). Dada tamanha importância à atividade da escuta, torna-se
esta uma dimensão vital da ação pedagógica, que tomada somente pela fala não encontra
sentido. A ação pedagógica, nesta ótica da formação humana, de fato, se desdobra na relação
entre o mestre, compreendido como um parrhesiasta, e o discípulo, tomado como aquele
que sabe escutar, uma escuta silenciosa, uma escuta ativa. Silêncio ao ouvir e movimento ao
ouvir, pois parrhesía é uma verdade que mobiliza o mestre, mas também o discípulo.
Assim como o discípulo deve calar-se para operar a subjetivação de seu
discurso, o mestre, por sua vez, deve manter um discurso que obedece ao
princípio da parrhesía, desde que pretenda de que o que ele diz de
verdadeiro torne-se enfim, ao termo de sua ação e direção, o discurso
verdadeiro subjetivado do discípulo. (FOUCAULT, 2010a, p. 327)

7 Foucault diferencia o conceito de espiritualidade, especialmente, do conceito de filosofia que assume

a concepção de um sujeito cognoscente, dotado de uma estrutura ontológica capaz, unicamente, de
alcançar a verdade. Uma verdade que se justifica pela lógica e é alcançada por um puro ato de
conhecimento.
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O discípulo tem a responsabilidade de lançar mão de mecanismos possíveis de
entendimento para que este saber, pronunciado pelo mestre, lhe seja útil, perante sua vida,
para tratar dos problemas futuros. Para que serve a educação se não para o discípulo
assumir, da forma mais intensa possível, o que lhe fala o mestre? Porque o mestre lhe fala
somente o que considera o mais puro e verdadeiro e lhe fala da forma mais franca e
explicativa possível. Nesta trama se articula o objetivo mais simples e complexo, ao mesmo
tempo, da educação: “E os constitui heautô (para ele próprio), eis hysteron (em vista do
futuro), isto é, em vista precisamente de constituir uma paraskeué (um equipamento) que
lhe permitirá utilizar tudo aquilo quando a ocasião se apresentar: acontecimentos diversos,
perigos, infortúnios, etc.” (FOUCAULT, 2010a, p. 328)
A escuta indica, ao mesmo tempo, uma condição de constituição ética do mestre,
enquanto parrhesiasta, que precisa do discípulo para que sua prática tenha sentido o que, da
mesma forma, é compreendido como um limite na medida em que não há predisposição do
ouvinte para esta escuta. Esse caráter da escuta problematiza a relação entre professor e
aluno e aponta, também, os desafios da relação pedagógica.

CONCLUSÃO
Foucault explora vastamente suas perspectivas teóricas a fim de reexplorar e
diagnosticar situações problemáticas da vida, de fato. Portanto, parece-nos válida a
pergunta se a educação hoje pode colaborar para o cultivo desta virtude da parrhesía.
Crendo nas afirmações de Didier Eribon, as quais revelam que Michel Foucault “queria
também que suas obras fossem caixas de ferramentas que cada qual utilizaria segundo suas
necessidades e objetivos” (1995, p.19), faremos uma exploração livre da probabilidade de
que sim, a educação pode se constituir em uma instância capaz de contribuir para a
formação do parrhesiasta.
Retomo, primeiramente, a ideia de que Foucault não reduzia sua compreensão de
formação e constituição do sujeito simplesmente pela ação pedagógica. Referia-se a uma
formação humana mais ampla que implica dimensões culturais e sociais alargadas.
Portanto, não me parece que o problema da formação humana se resolva via educação
institucional, meramente. Porém, não é um problema que contorna a educação formal,
muito pelo contrário, esta tem em suas mãos grande parcela de possibilidades de orientação
que impactam na vida dos sujeitos.
Com isso, cabe ressaltar que a relação mestre e discípulo, assim como articulada
neste ensaio, pode representar um caráter muito longínquo da realidade dos educandários.
Por isso mesmo, ressaltamos que a educação formal não é o meio de resolução de todos os
problemas da formação humana. Ao mesmo tempo que as escolas preparam para a vida, a
vida prepara para a escola. Elementos culturais e sociais constituem o sujeito, por vezes,
distante do ideal formativo dos indivíduos que frequentam os espaços escolares. Além disso,
também questões políticas e estruturais interferem na qualidade ou na falta de qualidade
da própria ação pedagógica.
Mesmo assim, ousamos afirmar que Foucault se torna pertinente para pensar a
educação. Primeiramente, porque retoma, pelo conceito de parrhesía, a constituição de uma
relação ética do mestre e com o discípulo e, com ele mesmo. Desta forma, é possível
descaracterizar um ensino voltado a atender demandas puramente técnicas, tendências da
dimensão econômica sustentada pelas sociedades. 8 Segundo, porque reafirma a
importância do desenvolvimento de alguns princípios educacionais presentes nos Projetos
Políticos Pedagógicos das instituições e, na grande maioria da vezes, esquecidos das
práticas educacionais. Inverdades, podemos ousar dizer após ler Michel Foucault, uma vez
que a verdade para ele implica, imediatamente, em atividade, em movimento, em ação.
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Martha Nussbaum apresenta uma leitura provocante e concreta da tendência da educação mundial
em assumir princípios do desenvolvimento econômico para a formação humana. O que resulta no
abandono de princípios de humanização na educação formal, dificultando em demasia a efetivação
de uma prática democrática da vida em sociedade.
8
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Um aspecto importante a ser destacado é evitar que esta leitura do conceito de
parrhesía em reflexão com a educação seja compreendida como uma ação pedagógica
limitada a um aspecto didático do processo de ensino. Não parece possível fazer esta relação
de forma tão direta. A parrhesía entendida, muito mais, como um princípio pedagógico, que
orienta a postura do mestre na relação com o discípulo. O que se pretende explorar é a
possibilidade da ação pedagógica colaborar para a formação do parrhesiasta. E, nessa
perspectiva, aí sim, a importância de ser, o professor, um parrhesiasta, tanto como
construção subjetiva, quanto como aquele que orienta o outro para um comportamento que
o mesmo experiencia. De forma alguma é pretensão conduzir o discípulo para uma
dependência permanente do mestre. Muito pelo contrário, que o discípulo venha a não mais
precisar do mestre e, possa, autonomamente conduzir sua vida sem mais a necessidade do
discurso do outro. Nada mais garante o desenvolvimento da autonomia que o domínio de si,
resultante do processo de subjetivação e compreensão do uso da parrhesía como princípio,
que rompe as barreiras da sala de aula e se expande para as formas de vida, não para o
domínio do outro, mas para o domínio de si próprio.
De longe, pelo menos, podemos cogitar que a ação pedagógica pode contribuir para
a constituição de princípios que sustentam o desenvolvimento da parrhesía. Se esta é
compreendida em sua relação com a liberdade da linguagem, como apresentamos
inicialmente, e também fortemente vinculada à criticidade que denuncia uma determinada
realidade, bem como vinculada também à franqueza e coragem, podemos analisar e
especular a ação pedagógica que sustente, justamente, estes princípios. Em que medida o
professor pensa sua aula voltada a atender os cuidados e as condições com que cada aluno
lida com sua liberdade? A ação pedagógica prioriza as atividades que desencadeiem no
aluno elementos de uma constituição crítica? O aluno é levado a despertar sua capacidade
de diagnosticar os problemas humanos, individuais e sociais? De que forma o aluno é
provocado a pensar e a se expor com franqueza argumentativa frente a seus colegas?
Na medida em que o mestre necessita da escuta do discípulo, e isto se configura numa
condição necessária para que o ouvinte assuma, entenda, se insira na verdade pronunciada,
não estaria propondo aqui um limite da própria ação do mestre? Se o discípulo não assumir,
com clareza sua função enquanto discípulo, estaria o mestre sem condições de ensinar? Este
ideal de relação entre o mestre e o discípulo seria inviável no modo como se articula a
educação hoje? Alguns problemas que se manifestam a partir deste ensaio e, que, é intenção
da continuidade de investigação do tema.
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A MILITARY POLICE COMMITTING HUMAN DIGNITY THROUGH THE PROGRAM EDHUCA
Aline Oliveira Mendes de Medeiros Franceschina 1
32F32F

RESUMO: O respectivo manuscrito pretende retratar acerca da necessidade que o cidadão
possui de obter conhecimento de seus direitos, garantias e deveres fundamentais, que por
desconhecimento deste rol, termina por ser excluído socialmente, adentrando-se na
criminalidade e prejudicando a si mesmo e a ordem social, embasado no fato de que toda
pessoa possui o direito de ser tratado e respeitado dignamente. O estudo baseou-se no
programa EDHUCA desenvolvido no 15° Batalhão de Polícia Militar, e pretende dar
visibilidade ao programa de forma a implantá-lo no restante do Estado de SC. Este estudo
foi realizado devido à crescente onda de criminalidade que envolve a sociedade. O estudo
possui o método qualitativo, sendo desenvolvido através de pesquisas bibliográficas,
entrevistas e análises de documentos. O resultado obtido compreende no fato de que este
método possui capacidade para auxiliar na promoção dos direitos humanos, atuando
através da educação informal, preparando os adolescentes para as necessidades que a
sociedade impõe, no sentido de que abrir escolas compreende em fechar cadeias, bem como,
o ser humano compreende tão somente o resultado da educação que lhe foi dada, assim
atuando na educação e preparando o cidadão, compreende em um método com forte
capacidade de a longo prazo estar modificando o núcleo social e redirecionando a sociedade
para o bem comum como preceito maior.
PALAVRAS-CHAVE: dignidade humana; direitos humanos; polícia militar; educação
informal.
SUMMARY: Its manuscript want to portray on the need that the citizen has to gain
knowledge of their rights, guarantees and fundamental duties, which lack this list ends up
being socially excluded if entering on crime and hurting yourself and the social order, based
on the fact that every person has the right to be treated with dignity and respect. The study
was based on EDHUCA program developed in the 15th Battalion of Military Police, and aims
to give visibility to the program to deploy it to the rest of the state of SC. This study was
conducted due to the rising tide of crime that involves society. The study has the qualitative
method, being developed through literature searches, interviews and document analysis.
The result consists in the fact that this method has the capacity to assist in the promotion of
human rights, working through informal education, preparing young people for the needs
that society imposes, in the sense that comprises open schools in close chains and the
human being comprises solely the result of education given to him, thus acting in education
and preparing citizen, comprises a method with strong ability in the long term be modifying
the core social and redirecting society for the common good as higher precept.
KEYWORDS: human dignity; human rights; military police; informal education.

1 Graduanda em Direito pela instituição UNOESC/Chapecó; Estagiária no MPF; Autora do Blog Direito

em Estudo; Pesquisadora na área de direitos fundamentais com enfoque na área ambiental, de
segurança pública e militar.
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INTRODUÇÃO
O respectivo manuscrito pesquisou acerca da efetividade da ação policial militar
no sentido de atuar com base na educação informal tencionando moldar a sociedade
embasada no respeito e garantia aos direitos humanos fundamentais.
O problema a ser enfrentado insere-se na falta de materialidade e conhecimento
dos direitos fundamentais pelo cidadão comum que em vista do desconhecimento jurídico
protetivo, termina por ser desrespeitado em sua condição de pessoa humana, e ser excluído
socialmente, adentrando-se na marginalidade.
O artigo foi feito fundamentado no programa EDHUCA, do 15° Batalhão de Polícia
Militar que originalmente foi desenvolvido pelo Ten. Cel. PM Júlio Cesar Pozo da Fonseca,
baseado na transmissão da educação pelo viés dos direitos humanos, formando seres
pensantes e atuantes pelo bem comum, munidos pelas garantias fundamentais que a Carta
Magna nos proporciona.
Este manuscrito trata de um direito social que consiste no conhecimento legal e no
direito por segurança pública inerente a todo o cidadão. Através deste manuscrito pretendese retratar a visão dos direitos humanos e da cidadania em um Estado Democrático, bem
como relacionar a junção destes elementos para promover a paz social, findando na basilar
ação que a polícia militar possui que consiste em promover a ordem social, por meio da
efetividade da lei, visando o bem comum.
Pretende-se enfatizar as nuances do programa EDHUCA, descortinando a
sociedade no sentido da necessidade de adequar-se aos preceitos da Carta Magna,
conscientes de seus direitos, garantias e deveres como cidadão.

A VISÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA EM UM ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Acerca dos direitos humanos fundamentais é de se destacar que os mesmos
acompanham a evolução social cultural da sociedade, de forma que conforme ocorre
modificações no pensamento dos seres humanos mudam com estas suas atitudes, ensejando
a necessidade de novos direitos e garantias que embasem e moldem estas atitudes em
conformidade com os preceitos de um Estado Democrático de Direito.
Assim sendo, “é natural que o conteúdo ético dos direitos fundamentais também
se modifique ao longo do tempo”, na concepção de Marmelstein (apud FRANCESHINA, p.
56). Afinal é o ordenamento jurídico que serve ao homem e não o homem que se curva à lei.
Neste ponto destaca-se a teoria das dimensões de direito, cuja qual foi elaborada
no calor da revolução Francesa, guiada pena necessidade inerente de garantias e direitos
fundamentais ao cidadão, assim, cada princípio seu significa uma cor da bandeira da França,
demonstrando a força do povo em efetivar suas necessidades inerentes.
Como primeira dimensão tem-se a liberdade, direito basilar ao ser humano, que
garante os direitos civis e políticos, originando-se nas revoluções burguesas. Em segundo
instante, se expressa à igualdade, que se reporta aos direitos sociais, econômicos e culturais,
propulsada por meio da Revolução Industrial, em um grito de socorro em vista dos
problemas sociais desencadeados neste momento histórico.
Por fim, destaca-se a fraternidade, compreendendo a geração da fraternidade, com
suporte no direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente sadio e equilibrado e à paz,
coroando a trindade de direitos através da fraternidade, direito este reforçado após a
Segunda Guerra Mundial, movido pela necessidade por humanidade.
Tais dimensões jurídicas tiveram início neste marco histórico, porém, conforme as
necessidades humanas se movimentaram a máquina jurídica moveu-se também,
acompanhando a evolução e necessidade do homem, no entanto, convém enfatizar que estes
direitos não sofreram apenas evoluções, mas também, retrocessos e contradições, por outro
lado, as modificações ocorridas neste rol fundamental de direitos que compreende estas
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dimensões, não significam uma substituição de direitos, mas sim, uma complementação,
uma adaptação do velho direito às novas expectativas sociais.
Desta feita, não há hierarquia entre as dimensões jurídicas, posto que elas fazem
parte da mesma realidade dinâmica como enfatiza Marmelstein (apud FRANCESCHINA, p.
57). Outrossim, estes direitos vão além de expectativas jurídicas, pois possuem caráter de
valores indivisíveis e interdependentes, pois, a liberdade se complementa com um mínimo
de condições para fraternidade, de paz e etc.
É por esta razão, que existe a teoria do mínimo existencial apregoando que não
basta o simples viver, no Estado Democrático de Direito que a Carta Magna impõe, ao
enfatizar a dignidade humana no art. 1°, inc. III é necessário a aferição de um mínimo de
direitos e garantias pelo homem, sob pena de negação dos preceitos da Carta Constitucional
de 1988.
Sabe-se que a Epístola Maior possui o mais extenso rol de direitos e garantias do
mundo, sendo exemplo para diversos países, irradiando seus preceitos por todo o Estado,
no entanto, o sistema jurídico peca no que se refere à efetividade.
Portanto, que conceito poderia ser dado ao termo Direito? Alexy (2009, p. 4-15)
responde que para uma norma compreender o rol jurídico deve possuir legalidade
conforme a Constituição que lhe presta autoridade social e eficácia jurídica e força suficiente
para efetivar a correção material, satisfazendo então, as necessidades sociais, desta forma,
o direito não compreende somente a totalidade das leis escritas, ele vale-se também de
valores culturais, sociais e do bem comum.
Por conseguinte no aspecto externo uma norma precisa de uma sanção que
implique na coação de sua observância, e no ponto interno uma lei precisa de motivação, ou
seja, observância e aplicação, por meio das disposições psíquicas, isto é, reconhecimento de
sua aplicabilidade, deste modo Alexy (2009, p. 18-21) define o direito como sendo a
ordenação social baseada na generalização de expectativas normativas de ações, por sua
vez, “nem todo o comando é direito”, somente o é, aquele que estiver expresso no caderno
legal, munido através de uma sanção que se encontre em conformidade com a Carta Magna.
Assim Dworkin (p. 235/236) destaca que o ordenamento jurídico seria como o
exemplo de John Rawls, onde homens e mulheres escolhem as regras de um contrato, cada
parte acredita que a elaboração deste contrato (ordenamento legal) protege seus valores e
interesses.
É por este modo que ambas concordam com o mesmo, no entanto se alguma pessoa
age em contrário de seus estabelecimentos é natural que o caderno jurídico reaja por meio
da máquina estatal, atuando sobre este alguém de forma a readaptá-lo a sua situação
original de equidade com seu semelhante, por meio de uma sanção em prol do bem comum,
racionalmente pensando, entende-se que você na posição de criador da lei concordou com
sua importância, portanto, concorda com sua materialidade.

UMA APRECIAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: A JUNÇÃO ENTRE OS
DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS E A PAZ
Ocorre que o respeito e efetividade da dignidade humana é o ponto primordial do
Estado Democrático de Direito, pois que este, conforme o exposto, “surgiu da necessidade
de regular as relações entre os homens, mantendo ou promovendo um equilíbrio de forças
entre os mais diversos interesses e com, esse objetivo, vem se desenvolvendo ao longo do
tempo, com sucessos e retrocessos”, no entendimento de Goldschmidt (2009, p. 19).
Não enseja dizer que esta compreenda um valor absoluto de onde tudo provém e
se justifica, porém, sabidamente esta representa pedra basilar na construção da
Democracia, em vista de seu posicionamento privilegiado que a Carta Magna lhe dedicou.
Convém destacar que a dignidade de um povo é avaliada conforme sua proeminência social,
pois quanto mais evoluída encontre-se esta sociedade, maior a efetividade da dignidade em
suas ações.
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No entendimento de Goldschmidt (2009, p. 23-25), não incumbe apenas ao Estado
promover a dignidade, mas à sociedade e o particular também, de forma que aja guiado pelo
espírito da fraternidade com seu semelhante abrigando e auxiliando-o, sempre que este se
encontre fragilizado ou incapaz de se autodeterminar, assegurando o bem comum,
afastando-o da injustiça, promovendo sua inclusão social.
Por direitos humanos, Baez (2010, p. 16) enfatiza que “o texto da lei não tem um
fim em si mesmo, pois ele decorre de uma discussão anterior que culminou pela produção
daquela norma”, assim para analisar se uma norma possui ou não caráter de direito humano
é preciso apreciar o conteúdo de seu texto.
Portanto, “não é a positivação em si que dá vida ou que inclui um bem jurídico no
rol dos direitos humanos, mas um conjunto de valores éticos, preexistentes, que estão
relacionados à dignidade da pessoa humana em suas diversas dimensões”, discorre Baez
(2010, p. 17). Por defluência sendo uma lei munida de dignidade, mister se faz que a atuação
do órgão a materializá-la também o esteja pautado na dignidade, em concordância com a
democracia que a CF/88 no propõe.
Atualmente o uso dos direitos fundamentais encontra-se banalizado, a sociedade
tem agido como se esta garantia fosse fundamento para toda e qualquer ação, assim, um
passo importante é delimitar as características deste direito, destacando-os como
possuidores de aplicação imediata, compreendem cláusulas pétreas, e possuem hierarquia
constitucional.
Em primeira instância destaca-se o conteúdo ético destes direitos (aspecto
material), que compreendem valores básicos, intrínsecos de uma vida digna, estando
conectados a ideia de dignidade e limitação do poder estatal. Então, “a dignidade humana é,
portanto, a base axiológica desses direitos”, conforme o entendimento de Marmelstein
(2013, p. 16).
O homem em sua condição humana já é detentor de direitos nato que necessitam
de reconhecimento e efetividade, é nisto que circunda a dignidade, portanto, a dignidade vêse abalada toda vez que um ser venha a ser diminuído a objeto, sendo rebaixado e
descaracterizado como sujeito de direito, no entender de Marmelstein (2013, p. 16), por
aspecto formal destaca-se que compreendem direitos fundamentais somente aqueles que
encontrarem-se expressamente definidos na Constituição.
Mesmo não sendo possível estabelecer todos os âmbitos de atuação da dignidade,
convém destacar que ela é real, pois além de possuir expressão jurídica a mesma alicerça
diversos direitos do homem, sendo então mais fácil retratar em que ela encontra-se violada,
do que expressar o que ela compreende como enfatiza Sarlet (2006, p. 40), ainda em
conformidade com seu entendimento verifica-se que:
[...] a dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é
irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que qualifica o ser
humano como tal e dele não podendo ser destacado, de tal sorte que não
se pode cogitar na possibilidade de determinada pessoa ser titular de
uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade. Esta, portanto,
compreendida como qualidade integrante e irrenunciável da própria
condição humana, pode (e deve) ser reconhecida, respeitada, promovida
e protegida não podendo, contudo (no sentido empregado) ser criada,
concedida ou retirada (embora possa ser violada), já que existe em cada
ser humano como algo que lhe é inerente (2006, p. 41/42).
Distinta a questão da dignidade, convém destacar que a cidadania constitui a
prática dos direitos e deveres no núcleo social, é a participação e integração do ser com a
sociedade, compreende o partilhar de um ser com o outro. A própria contem em si um
compromisso com o bem comum, a responsabilidade que o homem possui por suas ações,
por sua vez os direitos humanos fundamentais conforme defino, são os direitos e garantias
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essenciais à todo e qualquer ser humano, orientando-se com base na preservação da
dignidade.
Neste sentido, Cintra (apud FONSECA 2), destaca que a materialização dos direitos
humanos e sua efetiva proteção apenas se alicerçaram por meio de um processo
educacional, com capacidade de formar gerações que se integrem em um compromisso ético
com a temática. Destaca ainda o autor que à vida é um direito de todos, mas não trata-se
aqui somente de um mínimo vital, mas de garantir que as necessidades básicas do cidadão
venham a ser atendidas.
Reporta-se aqui, à um direito de ser pessoa, pois todo e qualquer ser humano
possui o direito de ser reconhecido e tratado como tal, sempre que uma pessoa se vê
marginalizada, violada em seus direitos intrínsecos este direito de ser pessoa encontra-se
denegrido, ou mesmo negado, fato este, incabível sob a égide da Carta Magna, é direito do
indivíduo não ser agredido tanto física, moral quanto psicologicamente (esta última com
efeitos ainda mais graves que a violência física).
Nenhum ser é inferior ao outro em um Estado em que todos são iguais perante a
lei, conforme a letra da Constituição irradia através do seu art. 5°, não se constata um
respeito pela pessoa quando um indivíduo se vê denegrido em suas condições físicas,
psíquicas ou morais, bem como não há em regramento jurídico, social, cultural ou moral
algum, legitimação para que uma pessoa seja tratada com distinção (respeito maior) de que
outra, aqui se depara com o direito da liberdade.
Acerca desta acarreta salientar que o direito à liberdade compreende a primeira
dimensão de direitos, ou seja, apóia os demais, no entanto, o que acarreta em prejuízo é a
falsa liberdade, o exagero de direito, isto é, o abuso que alguns indivíduos cometem
baseados puramente na liberdade, posto que, conforme expressão Maior, o direito de um
encerra-se ao começar o direito de outrem. Confere dizer ainda que aos cidadãos é garantido
o direito à igualdade e oportunidade, posto que como seres semelhantes, nenhum é mais ou
maior que outro conforme denota Dallari (apud FONSECA) 3.
Ainda no entendimento do autor, é através da educação que as pessoas adquirem
aperfeiçoamento e aprendizado para o convívio social, o próprio arrisca-se a afirmar que a
educação consiste no pilar para a materialização dos direitos, como, por exemplo, a justiça,
a igualdade, a fraternidade e a paz. Posto que a pessoa é o resultado de sua educação e o
ordenamento jurídico reflete sua sociedade, como num ciclo, assim para verificar o grau de
civilidade de um povo, basta verificar suas leis.
Aqui não há referência apenas à educação escolar, mas também a informal, aquela
que é prestada pela família, desde os primeiros passos da criança, assim com base neste é
que a educação formal atua.
Para garantir êxito nesta tarefa é que os educadores precisam estar preparados
para estimular a inteligência e crítica destes seres pensantes, adiante, evidencia-se o direito
a saúde como garantia constitucional, aqui se retrata a necessidade não somente de saúde
física, mas também de saúde psicológica, de acordo com o entendimento de Fonseca 4.
Por fim, o referido autor destaca o direito à proteção e disponibilidade dos direitos,
no entendimento de que um direito apenas existe quando pode ser usufruído pelo cidadão,
e para que haja a efetiva proteção e disponibilidade destes, mister se faz que as pessoas
usufruam de conhecimentos sobre a existência destes e das possibilidades existentes de
defesa dos próprios.
3F3F
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FONSECA, Júlio Cesar Pozo da [et.all]. Programa EDHUCA: Educação em Direitos Humanos e
Cidadania Ativa. 15° Batalhão de Polícia Militar.
3 FONSECA, Júlio Cesar Pozo da [et.all]. Programa EDHUCA: Educação em Direitos Humanos e
Cidadania Ativa. 15° Batalhão de Polícia Militar.
4 FONSECA, Júlio Cesar Pozo da [et.all]. Programa EDHUCA: Educação em Direitos Humanos e
Cidadania Ativa. 15° Batalhão de Polícia Militar.
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Denota-se que não é possível haver paz em um País em que os direitos intrínsecos
dos seres humanos não sejam respeitados, marginalizando e excluindo estes seres do
convívio social e da segurança jurídica.

A AÇÃO DA POLÍCIA MILITAR: PRIMEIRO CONTATO ENTRE A SOCIEDADE E A
EFETIVIDADE DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: EFETIVANDO O
PROGRAMA EDHUCA
Importa salientar que um dos primeiros contatos entre o cidadão e seus direitos,
constitui na ação policial. Isto é, a polícia compreende um dos primeiros e mais acessível
órgão, que o cidadão possui como meio de efetivar seus direitos, é por este motivo que estes
órgãos atuam de forma a conquistar o respeito e a estima da sociedade, posto que, uma ação
conjunta e integrada entre Estado e cidadão, possui maior grau de efetividade.
Constata-se que o apoio da sociedade constitui uma das mais importantes medidas
na redução da criminalidade, conforme Bastos (1996, p.21), assim, coadunada a uma
educação satisfatória este índice aumenta ainda mais. Convém salientar que como seres
humanos que o são, os policiais sofrem interferência do meio em que atuam, portanto,
quanto mais próxima e receptiva for à comunidade, maior será o percentual de efetivação
da lei que o policial traz em seu labor.
A relação entre a polícia e o cidadão é indissociável do Estado Democrático, pois
que a mesma se firma desde o preâmbulo da Carta Magna até diversas outras expressões
como o art. 144, por exemplo. Sendo uma organização sistêmica como o és, a polícia
depende da interação com os cidadãos, e para isto, é necessário que a sociedade se
conscientize de sua dependência para com estas instituições que desempenham atividades
fundamentais para a sobrevivência em prol do bem comum, posto que, não há segurança
pública sem que haja o policial para efetivar a lei e a ordem social, no entendimento de
Bastos (1996, p. 21-30).
A lei por si só é nula e insuficiente, pois para haver materialidade do ordenamento
legal no âmago social é necessário mecanismos estatais, como exemplo do referido
manuscrito, tem-se a Polícia Militar, atuando de maneira a preservar a ordem pública e
realizando o policiamento ostensivo.
Em suas várias manifestações a polícia atua como limitador da liberdade individual
de forma a estabelecer a ordem estatal, fato este que acaba sendo mal interpretado pelo
cidadão, que devido sua carência educacional, encerra por ultrapassar sua liberdade
interferindo e prejudicando a vida de seu semelhante conforme expressa Jesus (2011, p.
95).
Ciente deste conflito entre estabelecer a ordem, implantando a lei e o exagero
cometido pelo cidadão apoiando-se na falsa liberdade, é que o Ten. Coronel Júlio Cesar Pozo
da Fonseca criara o programa EDHUCA 5, tencionando transmitir aos cidadãos em idade
escolar, os preceitos da Constituição Federal, de forma a inseri-los na sociedade, cientes de
seus direitos e obrigações para com seu semelhante.
O programa está sendo implantado por meio do 15° Batalhão da Polícia Militar e
pretende agir em todo o Estado de SC, formando cidadãos racionais e atuantes no seio social.
O pilar deste programa insere-se na educação em direitos humanos, tendo como base
transmitir conhecimentos e habilidades acerca dos direitos fundamentais humanos, bem
como, mecanismos para sua efetivação, impulsionando os cidadãos para uma convivência
fraterna.
Pretende-se também conduzir estes seres pró-ativos alicerçados nos direitos
humanos, direcionando seus valores, atitudes e comportamentos para a efetivação da Carta
Magna, aproximando a sociedade da polícia, estimulando atividades no sentido de
promover, defender e reparar as violações aos direitos humanos.
36F36F

EDHUCA- Programa Educação em Direitos Humanos e Cidadania Ativa, desenvolvido pelo 15°
Batalhão de Polícia Militar.
5
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Efetuando, estudos, discussões e resoluções fáticas de problema pelo grupo
escolar, discutindo e recriando valores, efetuando estudos de casos e demais meios para
assimilação do ensino.
Os agentes policiais militares direcionadores do programa são dotados de
conhecimento e habilidades prévias. O programa enseja em fazer o aluno um ser tomador
de decisões, preparando-o para o convívio social, amparando-o na lei, transmitindo uma
aproximação entre o cidadão e a polícia unidos em prol da efetividade do direito.
Pretende-se formar cidadãos jurídicos, inserindo-os na sociedade embasados na
lei para movimentar suas ações, seres descortinados sobre a necessidade de efetivação da
dignidade humana, no sentido de afirmar a segurança pública em cada área da sociedade,
munidos através do conhecimento legal e da aproximação com a polícia, de maneira a atuar
em cada região conforme suas peculiaridades, suprindo ao máximo suas necessidades.

CONCLUSÃO
Apresentado acerca da necessidade que o ser humano possui de conhecer seus
direitos, garantias e deveres, retratara-se sobre a imposição que a Carta Magna irradia, de
tratar seus semelhantes como pessoa de direito, respeitando-os em sua dignidade,
considerando-os com igualdade jurídica, posto que não há motivos para uma pessoa ser
estimada com mais ou menos zelo que outra, sob pena de negar-se aos preceitos que a
Constituição impõe aos seus cidadãos.
Sendo o cidadão desrespeitado em sua condição de pessoa humana, o mesmo
encerra por ser marginalizado socialmente adentrando-se na criminalidade e tornando-se
um problema estatal de ordem social. Ciente disso, é que a Polícia Militar criara o programa
EDHUCA, tencionando transmitir conhecimento jurídico para os adolescentes e formar
seres atuantes na sociedade munidos pela lei.
Este programa é aplicado por meio do 15° Batalhão de Polícia Militar, porém,
pretende explanar seus ensinamentos para as demais áreas do Estado de SC. Possui como
pilar a transmissão da educação informal embasada nos direitos humanos, de forma a
transmitir a materialidade da dignidade humana para o ser social, trazendo o cidadão para
perto da polícia, promovendo uma ação conjunta entre ambos, dando maior abrangência à
ação da polícia militar, tendo seu trabalho reconhecido pela sociedade.
Por corolário desta aproximação entre a Polícia Militar e a sociedade extrai-se uma
possibilidade maior de supressão das necessidades sociais, pois consciente sobre as
peculiaridades de cada região, a mesma passa a atuar de forma mais supressiva em cada
lacuna, suprimindo as necessidades e implantando a ordem preventivamente, trazendo
materialidade às leis, e segurança aos cidadãos.
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RESUMO: Este estudo tem como foco os discursos em torno da Inclusão Escolar veiculados
pelas revistas Integração e Inclusão, que atualmente vêm configurando e reconfigurando a
Educação e, por consequência, os modos de ser docente. A vontade de saber está em
entender como os professores vêm sendo constituídos e produzidos a partir dos discursos
da Inclusão Escolar. As noções de discurso, governamentalidade e modos de subjetivação
operam como ferramentas metodológico-analíticas. Nesse movimento, foi possível
perceber que os discursos em torno da inclusão, como adjetivo qualificador da educação e
como imperativo, são operados por uma razão de Estado e constituem-se como produtivos,
incidindo na condução dos docentes, subjetivando-os a partir da produção de determinadas
estratégias discursivas. Uma das estratégias identificadas é em relação ao convencimento
docente em aceitar a necessidade de formação e capacitação constantes. Quanto a esta
estratégia, identificamos ainda três grupos de recorrências discursivas, que, de algum modo,
incidem sobre o professor um modo de ser e se constituir. São elas: o empreendimento na
formação generalista e polivalente; a formação no exercício diário da docência; e a formação
reflexiva como modo de autoavaliação. Finalizamos apontando que estas estratégias
discursivas de subjetivação docente colocam em funcionamento um modo de conduzir e
governar a conduta docente, produzindo modos de ser docente, identificados nesta análise
como um docente empreendedor de si.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão Escolar; Governamentalidade; Docente Empreendedor.
THE DISCURSIVE PRODUCTION OF THE INCLUSIVE TEACHERS – ENTREPRENEUR OF
THEMSELVES
ABSTRACT: The main focus of this study are the discourses about School Inclusion
provided by the magazines “Integração” and “Inclusão”, that nowadays have been shaping
and reshaping Education, and, therefore, the ways of being a teacher. The willingness to
learn lies in understanding how teachers have been constituted and trained considering the
discourse of School Inclusion. The notions of discourse, governability, and ways of
subjectivation are the methodological tools of analysis. In this investigation, it was possible
to notice that the discourses about inclusion as an adjective that qualifies education and as
an imperative, are acted by a reason of State and constitute themselves as productive,
involving the conduction of teachers, subjectifying them from the production of certain
discursive strategies. One of the strategies identified is in relation to teacher’s persuasion
in accepting the need for constant training and improvement. Considering this strategy, we
identified three groups of recurring discourses, which, somehow, affect teachers in their
ways of being and shaping themselves. They are: the undertaking of a generalist and
complex training; the training on the daily exercise of teaching; and the reflexive training as
a way of self-evaluation. We end this study pointing out that these discursive strategies of
teacher subjectivation put at work a way of conducting and governing the teacher practice,
producing ways of being a teacher, identified in this analysis as an entrepreneurial teacher.
KEYWORDS: School Inclusion; Governmentality; Entrepreneurial Teacher.
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DELINEANDO A VONTADE DE SABER
Interessadas pela potência das obras de Michel Foucault e também de alguns
autores pós-estruturalistas, nossos estudos buscam identificar e compreender as diferentes
maneiras pelas quais os saberes verdadeiros e as tecnologias de poder atuam para
individualizar, subjetivar e constituir sujeitos na contemporaneidade.
Partindo da ideia de que a formação humana é atravessada por discursos que
constituem práticas, produzem significados e sujeitos, entendemos que o sujeito é efeito do
discurso. Assim, tomamos o discurso como a principal noção metodológica articulada no
trabalho analítico que aqui apresentamos.
O investimento neste texto tem como objetivo pensar como os discursos em torno
da inclusão escolar operam na produção da docência na contemporaneidade, bem como
sobre os efeitos deste tipo de discurso nos processos de subjetivação do professor. Para
tanto, olhar para os discursos e para os sujeitos professores pareceu-nos uma das
possibilidades para compreender como os discursos da inclusão incidem em um modo de
se constituir, se subjetivar e se produzir o professor atualmente.
Estes tensionamentos nos aproximaram de uma perspectiva teórico-metodológica
que nos possibilita colocar em suspeição as verdades e as coisas dadas como naturais,
dentre elas o acontecimento da inclusão como modelo educacional para a
contemporaneidade. Isso, não quer dizer que somos contra ou a favor do mesmo, mas que,
sendo esse uma prática e verdade do nosso tempo, resta-nos estudar seus efeitos nos modos
como nos constituímos e nos conduzimos como docentes no presente.
Com isso, movimentando-nos pelas indagações fomos tocadas pela perspectiva de
que "é preciso [...] desviar o olhar dessa ‘naturalidade’ que nos espreita e depositar nossa
atenção sobre esta ou aquela prática bem datada, localizada” (FISCHER, 2007, p. 61). A
partir disso, passamos a pensar e tensionar como e quais processos e estratégias 3 de
subjetivação são postas em operação na produção de um determinado modo de ser docente
hoje na escola, em tempos de inclusão.
Nesta perspectiva passamos a apresentar a inclusão como uma formação
discursiva, prática histórica que produz a escola e que objetiva e subjetiva professores de
modo irredutível. Como prática discursiva histórica, passamos a entendê-la como um
acontecimento produzido neste mundo sendo, portanto, produto das práticas e das relações
de saber e poder nelas constituídas.
Nossas indagações começam a ganhar forma a partir do movimento de suspeição.
Suspeitar do regime de verdade em que a Inclusão vem se produzida, e ainda, entender
como o discurso verdadeiro e irredutível no qual se tornou a Inclusão Escolar vem
produzindo um modo de ser docentes na escola.
Assim, nossa vontade de saber neste trabalho é parte de uma pesquisa maior, que
aqui seguiu na direção de entender como os professores vêm sendo narrados nos discursos
da inclusão escolar 4. Para esta empreitada nos reportamos aos discursos da inclusão escolar
publicado nas Revistas Integração e Inclusão 5. Para organizarmos o corpus analítico foi
39F39F
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Uma formação discursiva será individualizada se se puder definir o sistema de formação das
diferentes estratégias que nela se desenrolam; em outros termos, se se puder mostrar como todas
derivam (malgrado sua diversidade por vezes extrema, malgrado sua dispersão no tempo) de um
mesmo jogo de relações. (FOUCAULT, 2013, p. 76)
4Neste trabalho, usamos os termos inclusão e inclusão escolar no sentido de pensar a inclusão de
todos. A escolha desse uso advém da interpretação e observação da utilização dos termos durante a
materialidade aqui analisada, que adota a inclusão pautada no princípio da Educação para Todos.
Portanto, neste trabalho, utilizamos o termo inclusão escolar para nos referirmos a esse processo que
vem acontecendo na Educação, a inclusão de todos, mas salientando que o foco está direcionado para
a inclusão das pessoas com deficiência nas classes regulares de ensino.
5Utilizaremos o termo Revista Integração e Inclusão para nomear o material analítico deste estudo,
referente à mesma publicação do MEC. Os nomes diferem em função da mudança de sua
nomenclatura, que de Integração passou a Inclusão: Revista da Educação Especial.
3
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necessário fazer um recorte temporal, já que esses discursos ganham força e legitimação a
partir da década de 90, com a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos – Jomtien,
1990 buscando entender, a partir daí, como os professores vêm sendo narrados e
subjetivados nos discursos da Inclusão Escolar.
Para colocar em movimento essa problematização, fizemos uso de algumas noções,
como as de discurso, que aqui foi tomada como noção metodológica. Na continuidade
analítica realizada neste estudo, foi preciso nos acercar, ainda, de outras ferramentas
teóricas dentre elas as noções de governamentalidade e de modos de subjetivação.

AVENTURANDO-SE NA OPERACIONALIZAÇÃO DO DISCURSO COMO NOÇÃO
METODOLÓGICA
Arriscarmo-nos na operacionalização do discurso como noção metodológica para o
desenvolvimento deste estudo significou, precisamente, recusar as explicações unívocas, as
fáceis interpretações, bem como a insistência em buscar o sentido último ou oculto das
coisas. Fischer (2001) afirma que, para analisar os discursos, em companhia da noção de
discurso desenvolvida por Foucault, há o sentido de estar atento simplesmente para o nível
da existência das palavras, das coisas ditas, trabalhando-se “arduamente com o próprio
discurso, deixando-o aparecer na complexidade que lhe é peculiar” (p. 198). Nessa
perspectiva, o discurso é prática social que se produz “em razão de relação a relações de
poder” (FISCHER, 2001, p. 199).
A materialidade aqui escolhida para análise enquanto produtora de discursos foi
compreendida como produto das relações de poder e saber que legitimam e autorizam a
produção de determinadas verdades em relação ao docente. Para tanto, buscamos um
significado para discurso, um significado operacional que atuando como ferramenta
(FOUCAULT, 2009) nos levasse a entender a inclusão como discurso e prática – uma prática
social – permeada por relações de poder.
Foucault (2010b, p. 254) diz que “é preciso considerar o discurso como uma série
de acontecimentos, como acontecimentos políticos, através dos quais o poder é vinculado e
orientado”. Diz ele que, ao tratar o discurso como uma série de acontecimentos, é preciso
estabelecer e descrever as relações que esses acontecimentos, os quais ele chama de
“acontecimentos discursivos” (p. 256), mantêm com outros acontecimentos que pertencem
ao sistema econômico, ou campo político, ou institucional. Discursos são condicionados por
práticas, constituem a realidade e são constituídos nas relações de poder, que produzem
inúmeros saberes. Para Foucault:
[...] discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de confronto,
entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre um léxico e uma
experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, que,
analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços
aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um
conjunto de regras, próprias da prática discursiva. Essas regras definem
não a existência muda de uma realidade, não o uso canônico de um
vocabulário, mas o regime dos objetos. [...] não mais tratar os discursos
como conjunto de signos (elementos significantes que remetem a
conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam
sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são
feitos de signos, mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para
designar coisas. É esse “mais” que os torna irredutíveis à língua e ao ato
da fala. É esse mais que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever
(FOUCAULT, 2013, p.54-55).
Tomando essa noção de discurso de Michel Foucault, o material consultado e
analisado para atender a nossa vontade de saber está composto por vinte e sete exemplares,
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publicados no período de 1990 a 2011. A partir de um movimento analítico inicial, com a
identificação de determinadas recorrências discursivas que se configuraram como
estratégias discursivas de subjetivação docente, o corpus analítico deste estudo ficou
composto por excertos de vinte e um exemplares, sendo treze da Revista Integração e nove
da Revista Inclusão.
Partimos da compreensão de que não se pode falar de qualquer coisa em qualquer
época. Assim, a existência objetiva e material de certas regras discursivas (aqui as
recorrências discursivas em torno da inclusão e do professor) irá tomar a subjetivação
docente como objeto na ordem do saber, dando-lhe uma posição-sujeito, um lugar para ser
sujeito dessas práticas discursivas. Constitui-se um modo de ser professor da “inclusão” – o
professor objetivado/subjetivado pelos saberes e pelas relações de poder persistentes na
produção histórica dos discursos.

CONDUÇÃO DA CONDUTA DOCENTE – OPERANDO COM A
GOVERNAMENTALIDADE
Os movimentos da integração e da inclusão escolar, no Brasil, a partir do
desenvolvimento de políticas públicas atraíram atenção e proporcionaram a intensificação
de práticas e medidas para a inserção dos alunos com deficiência no ensino regular. É
importante ressaltar
que não olhamos para ambos os movimentos na lógica da substituição ou
superação de um sobre o outro, mas sim na lógica da complementaridade
e, sendo assim, entendemos acerca da integração escolar desses alunos
uma de suas condições de possibilidade (MENEZES; RECH, 2009, p. 2).
Olhar esses dois movimentos procurando entender quais práticas foram legitimadas
em determinadas épocas permite compreender como a noção de Educação para Todos veio
sendo constituída e como passou a constituir a Educação Especial e a Educação, de forma
geral, bem como as condutas e práticas docentes em relação aos alunos com deficiência.
O movimento da integração escolar tinha como principal objetivo inserir os alunos
com deficiência, que estavam fora dos espaços educacionais, em algum lugar. Quando
possível, as pessoas com deficiência eram inseridas nos sistemas regulares de ensino e,
quando necessário, nas escolas especiais.
A integração escolar era sustentada, inicialmente, pela ideia da normalização das
pessoas com deficiência. A inserção dessas pessoas nos ambientes comuns de ensino tinha
a intenção de aproximá-las o máximo possível do que era considerado como normalidade.
Desse modo, a instituição escolar ganhava e continua ganhando força enquanto
espaço disciplinador e regulador das condutas dos sujeitos, operando determinadas
tecnologias e estratégias de subjetivação por meio de dispositivos disciplinadores e
normalizadores.
No domínio da educação institucionalizada, o sujeito é capturado por práticas que o
objetivam, tornando-o um “objeto passível” de conhecimento. A modernidade produz um
sujeito que também é subjetivado por tecnologias que prevalecem no “eixo ético-existencial
e que se relacionam à subjetividade e a verdade” (MORGENSTERN, 2012, p. 3).
A escola torna-se a instituição mais produtiva para colocar tudo isso em movimento.
“Ela funciona – e continua funcionando – como o lugar privilegiado para a invenção e
experimentação de novos saberes e para a intervenção do Estado e de suas políticas que
visam à segurança da população” (LOPES e VEIGA-NETO, 2007, p. 958).
Com o movimento da integração ganhando força no Brasil, o Governo sente a
necessidade de falar sobre as pessoas com deficiência e suas inserções nos espaços em
comum a todos os interessados e envolvidos: pais, professores, familiares, profissionais da
saúde, etc. Para isso, o Governo Federal, a partir do Ministério da Educação, lança, em 1987,
o primeiro exemplar da Revista Integração. Com essa ação, o Governo conseguiria maiores
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e melhores resultados na disseminação de informações e discussões sobre as pessoas com
deficiência e sua inserção nos espaços comuns. Deacon e Parker (2011, p. 103), ao
utilizarem-se dos escritos de Foucault, apontam que, se exercer o poder é “estruturar o
campo possível da ação de outros ou governar, então, sem dúvida, comunicar é sempre uma
certa forma de agir sobre outras pessoas”.
Assim, por meio da publicação de uma revista direcionada aos temas que envolvem
as pessoas com deficiência, a ideia da integração escolar foi sendo produzida e construída
como imprescindível nos espaços escolares. Feita a apresentação e introdução desse
movimento nos espaços escolares, caberia posteriormente ao Governo trazer e realizar o
respaldo e legitimação do movimento da integração escolar na educação.
A proposta de Integração no sistema regular de ensino se revela necessária e eficaz
à efetivação do processo democrático, quando traz em suas bases as concepções
de ensino e de escola. (REVISTA INTEGRAÇÃO, 1994a, p. 36)

Com isso, o Governo lança mão dos discursos que envolvem a educação enquanto
processo democrático e de construção da cidadania, ou seja, ao trazer a Educação como um
instrumento de direito e essencial a todos os cidadãos, produz a integração das pessoas com
deficiência nos sistemas regulares de ensino como um direito inquestionável que, se não
fosse atendido, estaria ferindo a democracia e o exercício da cidadania.
O princípio fundamental da Educação Especial é a integração – A Gente Quer Ser
Cidadão: a cidadania da pessoa portadora de deficiência começa pela integração
(REVISTA INTEGRAÇÃO, 1994a, p. 35).
Finalmente, é necessário conscientizar a sociedade civil e o governo em geral para
a importância da democratização do ensino tal como previsto no Plano Decenal de
Educação para Todos. (REVISTA INTEGRAÇÃO, 1994b, p. 2).
A educação é uma das formas de participação popular. Integrar – permitir que o
indivíduo portador de deficiência participe interagindo com o contexto do qual
faz parte – é possibilitar-lhe o crescimento, o desenvolvimento. (REVISTA
INTEGRAÇÃO, 1997, p. 33).
Não temos certeza de que a educação especial, no Brasil, esteja, de fato, integrada
no movimento de expansão e democratização do sistema de ensino, assim como
é questionável, também, o próprio caráter democrático de nossa escola em geral.
(REVISTA INTEGRAÇÃO, 1998, p. 23).

Percebemos que, para conseguir engajar e legitimar a presença e inserção dos
alunos com deficiência nas escolas regulares de ensino, o Governo, além de incorporar e
engajar nesses movimentos à noção da Educação para Todos, opera os discursos no sentido
de produzir a integração escolar enquanto um princípio de democracia, de direito de todos
de estar e participar no processo de escolarização.
Com o movimento da Educação Para Todos em alta a partir da Declaração da
Educação para Todos de 1990 e com o empreendimento do Governo em informar e
“comprometer” a sociedade com as questões relacionadas às pessoas com deficiência, os
discursos que perpassavam a Educação Especial estavam estritamente “relacionados com a
sensibilização, aceitação e conscientização de todos para com as pessoas com deficiência e
sua inserção nos sistemas de ensino regulares” (MOHR, 2014, p. 113).
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CONVENCIMENTO DOCENTE À NECESSIDADE DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
CONSTANTES: A NATURALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM SI NO DISCURSO
DOCENTE.
Cabe ao professor, como condições indispensáveis para que a inclusão aconteça, a
capacitação, a formação e o aperfeiçoamento para a efetivação e construção de um espaço
inclusivo que receba com qualidade os alunos com deficiência. As ações e investimentos do
Estado operacionalizados a Educação oferecem as condições de possibilidade de inclusão
na escola, bem como conduzem as condutas docentes em relação à necessidade de formação
inicial e continuada, capacitação e aperfeiçoamento, posicionando os professores e
produzindo-os como empreendedores de si.
Urge, principalmente, a capacitação do professor da classe regular e do
especialista para saber atuar frente às necessidades especiais dos alunos. Essa
questão envolve, obrigatoriamente, a formação básica do professor (em nível de
segundo grau), os cursos de pedagogia (em suas várias habilitações) e de
licenciaturas em geral, avançando até os cursos de pós-graduação, por meio da
inclusão de disciplinas e conteúdos sobre esse alunado. (REVISTA
INTEGRAÇÃO, 1996a, p. 32)
A formação de professores é elemento central para elevar a qualidade da educação
brasileira, na perspectiva da implementação da política da educação inclusiva.
(REVISTA INCLUSÃO, 2005, p. 6)
Para os professores que estão recebendo alunos com necessidades educacionais
especiais em suas turmas, faz-se necessária a formação continuada, e,
preventivamente, cumpre examinar a formação inicial de todos os professores, de
modo a assumirem a perspectiva da educação para todos ao longo de toda a
trajetória profissional, aliando qualidade com eqüidade (REVISTA INCLUSÃO,
2006b, p. 40).
A qualificação profissional é fundamental para o desenvolvimento da Educação
Inclusiva. (REVISTA INCLUSÃO, 2008a p. 38)
Em tempos de inclusão escolar, a formação de professores do ensino regular deve
promover o delineamento de novas práticas pedagógicas, revisando a
organização curricular, o modo de ensinar, a concepção de aprendizagem, os
instrumentos de avaliação, entre outros componentes do cotidiano escolar que
precisam se adequar à educação inclusiva. (REVISTA INCLUSÃO, 2011, p. 7)

Com isso, percebe-se a proliferação dos discursos exaltando e produzindo a
formação e capacitação dos professores da rede regular de ensino como condição
indispensável para a inclusão dos alunos com deficiência. Essa rede discursiva tem
conduzido os professores a investirem em si, em um empreendedorismo docente,
configurando-se como uma estratégia discursiva de subjetivação docente.
Além da inclusão como aspecto da ordem neoliberal, podemos também apontar o
empreendedorismo como seu elemento constituidor. Nessa lógica, a iniciativa deve ser de
todos e de cada um, isto é, cada tem a responsabilidade de se tornar um investidor de si,
empreender estratégias e técnicas de e em si, na sua produção como sujeito, sujeito este
tomado no sentido de capital humano produtivo para o Estado. Essa produção e esse
investimento não estão mais pautados na lógica do mercado padronizado, da técnica e
capacitação mecânicas, mas atendem à ordem da criatividade, do diferencial, isto é, não
basta apenas capacitar-se; é necessário empreender um investimento e esforço cognitivo
na sua constituição e formação.
Faz-se necessário, para a produção de uma ordem neoliberal, a produção de um
regime de verdade e de relações sociais regidas pelo mercado e produzidas por ele, ao
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mesmo tempo em que nelas se produz. A produção do discurso operando no professor a
responsabilidade e obrigatoriedade de investimento e empreendimento em si para o
“sucesso” da inclusão conduz os professores à busca e à necessidade de formação e
capacitação para a Educação Para Todos. Nessa ordem, o Estado ganha a função de
financiamento, dando as condições para que a população e cada um dos indivíduos sejam
empreendedores no mercado, ao mesmo tempo em que precisam ser empreendedores de
si mesmos (POSSA; NAUJORKS, 2012). Nesse sentido, o Estado tem feito a “sua parte”, pois
tem havido um maciço investimento em cursos de formação inicial (primeira graduação) e
em cursos de formação continuada.
O empoderamento de condições de circulação e de inclusão no mercado constitui o
objetivo que cada um e todos devem alcançar. Nessa ordem social, exigem-se a apreensão e
a condução da conduta, uma regulação e autorregulação em que cada um e todos sejam úteis
ao mercado, nele se incluam e produzam.
Resumindo, como professores estamos sendo chamados a mudar o nosso estilo
de ensino para desenvolver a interdependência de indivíduos capazes de serem
auto-aprendizes por toda a vida. Não se pode mais esperar de nós, professores,
sermos complacentes com um padrão educacional que seja aplicável a todos os
alunos. Em vez disso, deveremos ser mais pró-ativos em providenciar habilidades
e conhecimento que são necessários para que cada indivíduo viva de forma
produtiva sua vida, continuadamente, em um mundo de mudanças. (REVISTA
INCLUSÃO, 2006b, p. 10)

O docente é conduzido a investir em si um capital cognitivo em relação à inclusão
escolar. O docente eleito como um sujeito capaz e produtivo ao Estado nessa lógica
neoliberal, uma vez que, assume uma posição de sujeito dentro da escola como capaz e
eficiente na condução das condutas dos alunos para entrarem no jogo econômico. Todos
podem e devem participar das atividades, trocas, relações, etc., a fim de se produzirem e
constituírem como sujeitos inclusivos. Essa captura de todos por uma racionalidade política
que hoje vem legitimando os modos de ser professor e a conduta em relação à inclusão e ao
empreendedorismo vem subjetivando os processos que os professores fazem de/em si.
Projeta-se, nessa ordem, uma programação de estratégias para que a atividade dos
indivíduos e seus modos de agir se constituam em capital humano. Para Gadelha, a teoria
do capital humano se constitui na identificação e desenvolvimento do conjunto de
habilidades e destrezas dos indivíduos; “[...] em função do avanço do capitalismo”, estas se
constituem em “valor de troca” (GADELHA apud LOPES-RUIZ, 2009, p. 175). Na teoria do
capital humano,
[...] o “humano” [é] um conjunto de capacidades, destrezas e aptidões
próprias dos homens, adquire valor de mercado e se apresenta como
forma de capital – entendido como uma soma de valores de troca que
serve de base real de uma empresa capitalista (GADELHA apud LOPESRUIZ, 2009, p. 175).
Nesse sentido, o homo economicus, como empresário de si mesmo, aqui é
compreendido e tomado como “aquele que aceita a realidade ou que responde
sistematicamente às modificações nas variáveis do meio” (FOUCAULT, 2008b, p. 369). Ele
aparece como algo manejável, que vai responder às modificações introduzidas no meio.
Nessa ordem, o sujeito professor se constitui e se produz empreendendo em si um
investimento de capacitação e formação, na medida em que é capturado pela “modificação”
da forma de dizer e fazer a Educação, agora produzida e reconfigurada a partir da inclusão
escolar. “O homo o economicus é aquele que é eminentemente governável” (FOUCAULT,
2008b, p. 369).
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É possível dizer que a inclusão e o empreendedorismo operam nos processos de
subjetivação de todos e dos professores um efeito em que se relacionam manifestações de
verdade com procedimentos e modelos de conduta. Os indivíduos – neste caso, os
professores – passam a ser objetos, testemunhas e agentes que projetam esses aspectos da
ordem neoliberal, pois, na mesma medida em que são subjetivados por ela, também a
colocam em movimento.
A governamentalidade neoliberal, em nosso tempo, vem nos constituindo. Abrange
o espaço e o tempo das relações de força que nos constituem e, por isso, constitui-se como
o pano de fundo onde nossos processos de subjetivação acontecem. Conforme Totora (2011,
p. 95), a noção de indivíduo como empresa e o estímulo ao empreendedorismo individual
espalham-se para o “corpo social”. O modelo econômico regido pela relação da oferta e da
procura e pela série investimento-custo-lucro configura-se em “modelo de existência”, isto
é, conjunto dos valores morais e culturais. “Todo o campo social se insere dentro de uma
lógica econômica” (TOTORA, 2011, p. 95). Assim, constituem-se o lugar e o tempo em que
nos tornamos sujeitos, o lugar e o tempo em que são produzidos modos de ser professor.
Menezes (2011) identifica a ordem da inclusão e do empreendedorismo como
elemento da economia política, com o sentido de mínimo esforço e investimento, pois são
os indivíduos em sua liberdade que assumem essa ordem como escolha e interesse, assim
como escolhem ser inclusivos e incluídos, empoderados e empreendedores de si. A
operação menos governo gesta o autogoverno, e os interesses particulares dos indivíduos
assujeitados por essa racionalidade política estarão, consequentemente, contribuindo com
o interesse público e do Estado.
A inclusão reforça a ideia de que as diferenças sejam aceitas e respeitadas, no
entanto, para que isso aconteça de fato são necessárias mudanças sociais, bem
como um esforço mútuo de todos os profissionais da educação na busca pelo
aprimoramento da prática educativa. (REVISTA INCLUSÃO, 2006b, p. 40)

Assim, a partir da inserção nos materiais de análise, conseguimos perceber que o
governamento dos professores e das suas condutas em relação ao seu preparo envolve,
principalmente, o empreendimento na formação generalista e polivalente – o professor
precisa ter todas as formações e informações necessárias para conseguir ensinar tudo a
todos; na formação no exercício diário da docência – o professor precisa perceber que a
presença dos alunos com deficiência em suas salas de aula é um potente recurso de
formação diária; e na formação reflexiva – o professor precisa exercer a reflexão sobre
suas práticas, perceber suas atitudes e resultados, precisa autoavaliar-se.

UM MODO DE OLHAR O DOCENTE: DIFERENTES POSSIBILIDADES
Os discursos da inclusão escolar veiculados por mecanismos produtores de
verdades no campo da Educação Especial, ao narrarem práticas, modos de agir, de planejar,
de exercer a docência em uma perspectiva inclusiva, estão operando modos de ser
professor. Esses discursos produzidos em um veículo de respaldo e legitimação, como as
revistas do MEC, estão subjetivando os professores a operarem sobre si determinadas
práticas e técnicas, estas colocadas e produzidas como “necessárias” para a docência na
inclusão escolar.
Somos invadidos por discursos que destacam a necessidade de mobilizarmo-nos em
busca de ações, ideias, práticas que possibilitem a entrada, permanência e progresso dos
alunos com deficiência nas classes regulares de ensino. Para isso, é preciso que todos
estejam convencidos, é preciso colocar em operação técnicas e estratégias de subjetivação
para convencermo-nos (MENEZES; RECH, 2009).
Podemos perceber o docente sendo subjetivado a partir do modo de sujeição, ou
seja, o docente está sendo subjetivado na maneira como se relaciona com a regra de ser
inclusivo e se reconhece ligado à obrigação de colocá-la em prática.
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[...] a ênfase é posta então nas formas de relação consigo próprio, nos
procedimentos e técnicas por meio das quais ele as elabora, nos
exercícios pelos quais ele se propõe a si mesmo como objeto a conhecer
e nas práticas que permitem transformar seu próprio modo de ser
(FOUCAULT, 2010a, p. 215).
Os discursos inclusivos postos em operação nos materiais analisados constituem-se
como estratégias para a condução da conduta docente em direção à efetivação e
concretização do projeto educacional da inclusão, pautada pela perspectiva da Educação
para Todos sob o princípio dos direitos humanos.
O tema do governo aparece nas primeiras análises de Foucault como historicamente
desdobrado tanto no campo político (em relação às “artes de governar”) quanto no campo
moral (“governo de si mesmo”). Para percorrer o caminho aqui proposto, em torno desse
tema do governo, ancoramo-nos nas abordagens de Foucault acerca das práticas do sujeito
moral que correspondem ao “governo de si”. Conforme Deacon e Parker (2011, p. 101), “os
seres humanos são também intersubjetivamente sujeitados pelo fato de que eles são
governados externamente por outros e internamente por suas próprias consciências”.
Dessa forma, conseguimos ver as ações de governamento da população que
resultam em ações que buscam o governamento de cada um, ou seja, pude observar as
práticas docentes da condução de si e do outro. Uma vez que, o docente assume as verdades
produzidas pela racionalidade de Governo em operação, ele se mobiliza e investe esforços
para que tais verdades sejam também assumidas pelos demais sujeitos.
A noção foucaultiana da governamentalidade, no campo do entendimento ético,
como um “[...] conjunto das práticas pelas quais é possível constituir, definir, organizar,
instrumentalizar as estratégias que os indivíduos, em sua liberdade, podem ter uns em
relação aos outros” (FOUCAULT, 2006, p. 286), vem, no nosso tempo, constituindo os
processos de subjetivação dos professores como sujeitos inclusivos e empreendedores.
Em consonância com as ideias trazidas por Possa e Naujorks (2012), é possível dizer
que os professores são assujeitados por redes contínuas de vigilância e controle. Essas redes
os subjetivam a encontrar, nos espaços formativos e de atuação, meios para constituir em si
e para si competências e habilidades para que possam ser reconhecidos, adequados,
produtores, consumidores e, principalmente, politicamente corretos em relação aos outros
e à sua atuação.
Nesse estudo, identificamos, principalmente, a operação de uma estratégia
discursiva de subjetivação docente, a qual apresentou-se como uma de maior investimento
discursivo do Governo, em relação ao convencimento docente em aceitar a necessidade de
formação e capacitação constantes: a naturalização do empreendimento em si no discurso
docente. Nesse processo de subjetivação, foi possível perceber o investimento discursivo
para assujeitar a conduta do professor em relação à necessidade de estar sempre se
aperfeiçoando e se capacitando, trazendo isso como necessário para considerar o professor
um profissional de qualidade.
Dessa forma, durante os movimentos analíticos realizados, evidenciamos que, além
da inclusão como aspecto da ordem neoliberal, podemos também apontar o
empreendedorismo como se elemento constituidor. Nessa lógica, a “responsabilidade” é de
todos e de cada um, isto é, cada um deve investir em si, empreender estratégias e técnicas
de e em si na sua produção enquanto sujeito, tomado no sentido de capital humano,
produtivo para o Estado. Essa produção e esse investimento não estão mais pautados pela
lógica do mercado padronizado, da técnica e capacitação mecânicas, mas atendem à ordem
da criatividade, do diferencial, isto é, não basta apenas capacitar-se, é necessário
empreender um investimento e esforço cognitivo na sua constituição e formação.
O docente é conduzido a investir em si um capital cognitivo em relação à inclusão
escolar, isto é, o docente é eleito como um sujeito capaz e produtivo ao Estado na lógica
neoliberal, uma vez que assume uma posição de sujeito dentro da escola como capaz e
eficiente na condução das condutas dos alunos para entrarem no jogo econômico. Todos
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podem e devem participar das atividades, trocas, relações, etc., a fim de se produzirem e
constituírem como sujeitos modernos.
Essa captura de todos por uma racionalidade política que hoje vem legitimando os
modos de ser professor e a conduta em relação à inclusão e ao empreendedorismo vem
subjetivando os processos que os professores fazem de/em si. É possível dizer que a
inclusão e o empreendedorismo operam nos processos de subjetivação de todos e dos
professores um efeito em que se relacionam manifestações de verdade com procedimentos
e modelos de conduta, em que os indivíduos – aqui, os professores – passam a ser objetos,
testemunhas e agentes que projetam esses aspectos da ordem neoliberal, pois, na mesma
medida em que são subjetivados por ela, a colocam em movimento.
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David José dos Santos 1
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RESUMO: Esse artigo apresenta a visão de Martha Nussbaum presente na Obra Fronteiras
da Justiça. Trabalho a relação entre as capacidades e as deficiências com intuído de
despertar a seguinte reflexão: Como em um mundo cada dia mais voltado a um
“individualismo egoísta” serão incluídas na sociedade civil pessoas portadoras de
deficiências físicas, mentais e com restrição cognitiva? Martha Nussbaum apresenta a ideia
de uma teoria não contratualista do cuidado, no centro desta teoria não estão presentes os
ideais contratualistas de vantagem mútua, estado de natureza e de pessoas livres iguais e
independentes, mas uma lista central de capacidades que devem ser desenvolvidas por
todos os membros dessa sociedade. Seu projeto filosófico discute a questão da deficiência,
da nacionalidade e do pertencimento a espécie. Restrinjo-me a apresentar a questão das
capacidades e deficiências, por uma questão pedagógica não entrarei a fundo na questão da
nacionalidade e do pertencimento a espécie.
PALAVRAS CHAVE: Martha, Nussbaum, capacidades, deficiências, justiça.
ABSTRACT: This paper presents Martha Nussbaum’s view which is in Frontiers of Justice. I
am going to study the relation between capabilities and disabilities with intention to arouse
the following reflexion: How does in a world more and more inclined to a “selfish
individualism” will be included on civil society people who have physical disabilities, mental
and with cognitive restriction? The author presents the idea of a theory does not
contractualist of the care, inside the theory is not present the contractualist ideals of mutual
advantage, nature state and free equal independent people, but a central list of capabilities
which should be developed by all the members of this society. Her philosophical project
discusses the disability question, of nationality and specie membership. I am going to
restrict to show the question of the capabilities and disabilities, because of the pedagogic
question, I am not going to discuss thorough the nationality question and of membership to
the specie.
KEYWORDS: Martha Nussbaum, capabilities, disabilities, justice.

INTRODUÇÃO
Martha Nussbaum é uma filósofa estadunidense nascida em Nova York no ano de
1947. Estudou teatro e línguas clássicas na Universidade de Nova York (1969) e graduouse em filosofia em Harvard em 1962. Lecionou filosofia e letras clássicas em Harvard e
depois se mudou para Universidade de Brown. Um de seus livros mais influentes é The
Fragility of Goodness 2. Na década de 80, iniciou um trabalho com o economista indiano
Amartya Sen, junto com ele desenvolveu o conceito de capacidades, conceito chave utilizado
na obra Fronteiras da Justiça, Deficiência, Nacionalidade, Pertencimento à espécie.
Nesta obra, Martha Nussbaum, trabalha três problemas que segundo a autora não
foram tratados pelas atuais teorias do contrato. Minha iniciação científica consta em ler
43F43F
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Fronteiras da Justiça e encontrar o conceito de justiça empregado pela filósofa
estadunidense. Limito-me nessa comunicação em apresentar uma das esferas tratadas por
Nussbaum.
Primeiro, para fins de esclarecimento, apresentarei a concepção de Ser Humano
adotada pela autora. Vale lembrar que o pensamento de Nussbaum possui fortes raízes em
Aristóteles, filósofo da qual ela é interprete. Segundo, apresentarei o enfoque nas
capacidades e a intenção da construção de uma teoria não contratualista do cuidado, que
segundo Martha Nussbaum nos ajudaria a trabalhar as três questões esquecidas pelas atuais
teorias do contrato social.

A CONCEPÇÃO DO SER HUMANO
Martha Nussbaum na obra Fronteiras da Justiça: deficiência, nacionalidade,
pertencimento à espécie, debate três problemas não abordados nas atuais teorias do
contrato social: “(i) o problema da justiça para pessoas com impedimentos físicos e mentais.
(ii) o problema em ampliar a justiça para todos os cidadãos do mundo (iii) as questões de
justiça evolvidas no tratamento de animais não humanos” 3.
O termo animais não humanos (nonhuman animals) retrata a questão sobre a
concepção de ser humano utilizada na obra Fronteiras da Justiça.
4F4F

A concepção aristotélica vê o ser humano como um 'animal politico': isto
é, não apenas como um ser moral e político, mas alguém que tem um
corpo animal, e cuja dignidade humana, em vez de ser oposta a essa
natureza animal, lhe é, assim como sua trajetória temporal, inerente. 4
45F45F

Desta maneira, a concepção de ser humano utilizada por Nussbaum, em parte,
deriva da definição aristotélica 5 unida a duas outras características: primeira - o objeto
crítico da obra Fronteiras da Justiça é a teoria da justiça de John Rawls 6 em que o Homem é
tratado como um fim em si mesmo; segunda - deriva da posição de Nussbaum, que deseja
substituir os ideais contratualistas de pessoas livres, iguais e independentes, do estado de
natureza e de vantagem mútua 7 por uma lista central de capacidades que deverão ser
desenvolvidas pelos cidadãos de uma sociedade justa. Assim, a visão de Nussbaum não se
limita ao ideal aristotélico, mas é ampliada pela visão kantiana presente em Rawls, pela
longa tradição contratualista e pela ideia de capacidades extraída do economista e filósofo
indiano Amartya Sen.
No desenvolver de seu texto, Nussbaum, traz vários elementos que visam a
enriquecer o conceito de ser humano, por hora, permanecerá o seguinte esboço: o ser
humano é um animal político, racional, capaz de desenvolver um número mínimo de
capacidades, que busca na vida em comum a melhor vida. Ele é um fim em si.
46F46F
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UMA PROPOSTA “NÃO CONTRATUALISTA DO CUIDADO”: AS CAPACIDADES E A
“DESAPROPRIAÇÃO” DE ALGUNS IDEAIS CONTRATUALISTAS. 8
49F49F

Conforme Nussbaum, existem três formas de contratualismo. Uma forma puramente
egoísta cujos princípios políticos/morais derivam da vantagem mútua (David Gauthier),
NUSSBAUM, 2013, pág. 3.
Ibidem, pág. 106.
5 [...] o homem é por natureza um animal social; por isto, mesmo que os homens não necessitem de
assistência mútua, ainda assim eles desejam viver juntos. Ao mesmo tempo eles são levados a reunirse por terem interesses comuns, na medida em que cada um deles pode participar de uma vida
melhor (ARISTÓTELES, 1278b).
6 Trabalharemos de forma resumida o contratualismo rawlsiano na terceira parte desse artigo.
7 Ibidem, pág. 184.
8 Estado de natureza, pessoas livres, iguais e independentes e a questão da vantagem mútua.
3
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uma forma mista que combina elementos do contrato social com elementos morais
kantianos (John Rawls) e na corrente contratualista moderna uma forma puramente
kantiana que trabalha a partir das ideias “de equidade e de aceitabilidade mútua, sem a ideia
da vantagem mútua. Tais teorias são desenvolvidas por Thomas Scanlon, no campo da ética,
e por Brian Barry, que aplica a teoria moral de Scanlon para propósitos da teoria política” 9.
O projeto político adotado na obra Fronteiras da Justiça vai ao encontro da proposta
contratualista de John Rawls presente no livro A Theory of Justice, nele a justiça não está
associada diretamente às pessoas, mas é a virtude primeira das instituições sociais. Vale
ressaltar que o objeto de Rawls é a estrutura básica da sociedade; que os princípios da
justiça são escolhidos por pessoas portadoras de uma moralidade, pertencentes a classes
sociais distintas e que no momento do contrato estão em uma posição original de
equidade 10 garantida pelo véu de ignorância. A ficção rawlsiana intui que os princípios
escolhidos na original position serão os mais justos possíveis, o que dificulta a possibilidade
de escolha de sistemas escravistas ou sistemas que prezem por um nível significativo de
desigualdades.
Vejamos nas palavras de Nussbaum o motivo de sua opção pela teoria rawlsiana.
50F50F
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É por essa razão que ao longo do livro foco em Rawls, que é quem, para
mim, expressa a ideia clássica do contrato social em sua forma mais
veemente, e quem faz a defesa mais forte de sua superioridade diante de
outras teorias. 11
52F52F

Apesar de focar em Rawls, Nussbaum abdica dos ideais contratualistas de vantagem
mútua, estado de natureza e de um acordo feito por pessoas livres, iguais e independentes.
A autora alegará que em algum momento da vida humana, o Homem não é totalmente livre,
não é totalmente igual e não é totalmente independente. Criticará o pressuposto da
vantagem mútua e o pressuposto do estado de natureza.
Ao abrir mão desses ideais Nussbaum se afasta da tradição contratualista com o
intuito de construir uma teoria voltada para as capacidades, ou seja, uma Teoria não
Contratualista do Cuidado. Neste caminho, a filósofa estadunidense alude uma lista aberta
de dez capacidades centrais que poderão sofrer modificações à luz da crítica.
Vida: Ter a capacidade de viver até o fim de uma vida humana de duração
normal; [...]; 2. Saúde física: Ser capaz de ter boa saúde [...]; 3. Integridade
física, Ser capaz de se movimentar livremente de um lugar a outro [...]; 4.
Sentidos, imaginação e pensamento [...]; 5. Emoções. Ser capaz de manter
relações afetivas com coisas e pessoas [...]; 6. Razão prática: Ser capaz de
formar uma concepção de bem [...]. 7. Afiliação: A. Ser capaz de viver
voltado para os outros [...]; B. Ter as bases sociais de autorrespeito e não
humilhação [...]; 8. Outras espécies: Ser capaz de viver uma relação
próxima e respeitosa com animais, plantas e o mundo da natureza [...]; 9.
Lazer: Ser capaz de rir, brincar, gozar de atividades recreativas [...]; 10.
Controle sobre o próprio ambiente. A. Político. Ser capaz de participar
efetivamente das escolhas políticas que governam a própria vida [...]; B.
Material. Ser capaz de ter propriedade [...] de reconhecimento mútuo com
demais trabalhadores. 12
53F53F

Caso estabelecida a lista das capacidades, determinada sociedade para ser
considerada justa, deverá se organizar para que todos os seus cidadãos desenvolvam um
Ibidem, pág. 106.
É dessa condição que nasce o título da obra de Rawls, Justiça como equidade.
11 Ibidem, pág. 4.
12 Ibidem, pág. 91-93.
9
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número mínimo das capacidades por ela estabelecidas. Referindo-se a questão das
capacidades, Nussbaum entra em uma situação polêmica:
Se for impossível exercer uma quantidade suficiente dessas
características (como no caso de uma pessoa em um estado vegetativo
persistente), devemos talvez julgar que esta já não é mais uma vida
humana. Então, uma vez identificado esse limite (extremo), procuramos
um limite mais alto, aquele acima do qual não apenas a mera vida, mas a
boa vida torna-se possível. 13
54F54F

A restrição ao que é à vida humana também engloba as crianças anencefálicas 14.
Essa ressalva pode originar um debate ético sobre a problemática do reconhecimento da
humanidade do outro que pode ir além da possibilidade de fazer uma capacidade se efetivar
em funcionalidade. Essa é uma discussão que deve ser abordada com seriedade e
honestidade intelectual para não fundamentar atitudes desumanas como a privação do
direito à vida a pessoas que perderam suas funcionalidades e àquelas que nunca serão, em
seu tempo de existência, capazes de transformar suas capacidades em funcionalidades.
O impacto dessa restrição nas leis possibilitaria ações injustas em relação aos
membros mais debilitados da espécie humana. Finalmente, após essa consideração, tratarei
do objeto da obra As Fronteiras da Justiça no que diz respeito às capacidades humanas.
5F5F

A primazia dos direitos sobre os deveres
Grande parte da tradição ocidental após Kant é marcada pela primazia dos deveres
em relação aos direitos e pela primazia da racionalidade em relação à animalidade. Observase que o contratualismo de tipo egoísta ao se fechar na vantagem mútua faz com que os
deveres venham antes dos direitos. Rawls mesmo que não explicite a primazia de
deveres/direitos acredita “que a pessoalidade reside na racionalidade (moral e prudencial),
e não nas necessidades que os seres humanos compartilham com os outros animais” 15, a
corrente contratualista moderna se restringe a uma racionalidade idealiza. Essas correntes
se colocam como um obstáculo a uma teoria voltada para o cuidado e para generosidade.
Nussbaum, ao tratar do problema da justiça para as pessoas com impedimentos
físicos e mentais, sugere uma teoria não contratualista do cuidado. Nesta teoria, os direitos
ao acesso e ao desenvolvimento das capacidades exercem primazia sobre deveres. Esse tipo
de abordagem se diferencia do contratualismo político, “tanto porque possuiria uma
concepção independente de bem, ou de direitos, quanto porque possuiria uma psicologia
moral baseada na compaixão e na benevolência” 16.
O enfoque nas capacidades não pressupõe que a justiça surja “apenas em uma
situação e igualdade aproximada, na qual as pessoas são motivadas a fazer acordos na
expectativa de uma vantagem mútua” 17, uma sociedade que adota tal enfoque, que apoia o
desenvolvimento das capacidades humanas para todos seus membros, que planeja um
sistema educacional que reproduza esses valores ao longo do tempo, desperta a esperança
de que todos os que nela vivem terão dentro de suas possibilidades e limitações o acesso a
um sistema justo de vida em sociedade. Além da compaixão e da benevolência tal
organização social deve dar o devido lugar ao cuidado.
Nussbaum ressalta que “refletir bem sobre o cuidado significa refletir sobre um
campo amplo de capacidades do lado tanto do que cuida quanto daquele que é cuidado” 18.
56F56F

57F57F
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Ibidem, pág. 222.
Nussbaum coloca em seu livro na nota, pág. 222, que modificou algumas afirmações feitas em
artigos dos anos 1980 e dos anos 1990, que foram lidos como sugerindo que se qualquer uma das
capacidades está ausente, a vida não é mais uma vida humana.
15 Ibidem, pág. 196.
16 Ibidem, pág. 184.
17 Ibidem, pág. 193.
18 Ibidem, pág. 206.
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Ambos em uma sociedade justa devem ter garantidos seus direitos, de um lado quem é
cuidado tem o direito de desenvolver ao máximo suas capacidades mínimas e de outro lado
o cuidador também deve ser assegurado por um conjunto de “políticas públicas que
fizessem do cuidar de um dependente uma escolha real, não uma imposição nascida da
indiferença social” 19 que lastima principalmente milhares de mulheres ao redor do mundo.
Uma teoria não contratualista do cuidado reconhece que “em vez de serem vistas
como meras propriedades de outros, as pessoas com impedimentos e deficiências precisam
ser vistas como cidadãos dignos que têm o direito à propriedade, ao emprego e assim por
diante 20”.
Para que esse desenvolvimento das capacidades seja possível, Nussbaum propõe
que o princípio da diferença adotado por Rawls seja utilizado de maneira individualizada
em relação a cada capacidade presente na lista. Nesse contexto, a autora, defende que a lista
das capacidades deve, depois de definida, ser única. Porém, não deve ser obrigatória para
todos os membros da sociedade que ela envolve. Uma pessoa que possua a capacidade de
participação política, por exemplo, pode por motivos ideais abrir mão dessa funcionalidade
e mesmo assim compreender que outros cidadãos possam livremente participar do
processo político.
É crucial, para entender a proposta de Nussbaum, a distinção entre capacidade e
funcionalidade. Capacidade são as disposições naturais que indivíduos de determinada
espécie possuem e podem ser desenvolvidas, por exemplo, um cadeirante tem a capacidade
de andar, apesar de não se movimentar com uso de suas pernas, ele ainda as possui, porém
devido a um dano em sua medula não é capaz de caminhar sem o uso de equipamentos
mecânicos.
Caso a medicina avance a um ponto de que seu processo parcial de paralisia seja
revertido, ele voltará a caminhar. Nesse caso, a capacidade de andar se tornará uma
funcionalidade. Grosso modo, pode se fazer a associação entre a ideia aristotélica de
potência/ato e o conceito de capacidade/funcionalidade.
Deve ficar evidente que o enfoque nas capacidades “parte de uma concepção política
do ser humano, e da noção de uma vida de acordo com a dignidade do ser humano” 21 e que
a sociedade deve arcar com os custos de qualquer tratamento existente e propiciar a um
membro menos favorecido o tratamento de suas debilidades, sem oferecer a desculpa de
que esse membro é assim “por natureza”.
60F60F
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As políticas públicas
São de extrema importância para a proposta de uma teoria voltada ao cuidado,
políticas públicas eficientes, que visem a garantir o desenvolvimento de todos os membros
de uma sociedade bem organizada. Martha Nussbaum trabalha, nessa temática, três
questões: a questão da tutela [guardianship]; a educação das crianças com problemas
mentais; e a questão do cuidado e do reconhecimento social.
a) A questão da tutela [guardianship].
Observa-se no cenário internacional que grande parte dos países protege algumas
das capacidades de pessoas que possuem problemas mentais e físicos, contudo, deve-se
refletir sobre dois aspectos: Quais opções maximizam a autonomia e quais podem levar a
um desempoderamento (disempowerment) desnecessário de algumas pessoas portadoras
de deficiências?
Nesse sentido, Martha Nussbaum traz alguns exemplos de países que revisaram
suas leis para o cuidado de pessoas com deficiências. Como por exemplo, Israel possui uma

Ibidem, pág. 210.
Ibidem, pág. 207.
21 Ibidem, pág. 221.
19
20
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lei, aprovada em 1999, que garante a igualdade de direitos para pessoas portadoras de
deficiência, ela garante para essas pessoas:
“participação igual e ativa em todas as principais esferas da vida” e o
direito à assistência para as necessidades humanas de tal maneira que
“permita a ele/ela viver com o máximo de independência, em privacidade
e em dignidade, realizando plenamente o seu potencial”. A lei estabelece
que “uma pessoa com deficiência tem o direito a tomar decisões que
pertençam a sua (dele/dela) vida de acordo com seus desejos e
preferências” 22.
63F63F

Já a lei sueca dá como forma preferencial para a assistência de pessoas com
impedimentos mentais o mentoreamento (mentorship). Na Suécia, o administrador ou
mentor é chamado de “god man”. Ele é nomeado por um tribunal e age segundo os desejos
de seu tutelado. Para isso possui algo semelhante a uma procuração. Esses mentores são
pagos pelo estado e em sua maioria atendem a pessoas idosas. Caso o administrador ou
mentor (forvaltare) não seja o suficiente para garantir a manutenção das necessidades
básicas do tutelado outro guardião (trustee) pode ser nomeado e tem o poder de tomar
decisões no lugar da pessoa com deficiência.
Na abordagem do cuidado, favorecida por Martha Nussbaum, a tutela é um meio
facilitador do acesso de pessoas com restrições físicas e mentais a todas as capacidades
centrais. Essa abordagem carrega como norma o fato de ser o assistido que sempre deve
tomar as decisões a respeito de suas funcionalidades. Em situações em que a escolha do
assistido não for possível, a tutela deve favorecer a assistência necessária de modo que
facilite, quando possível, a participação da pessoa nos processos de tomada de decisão e
escolha.
b) A educação de crianças com problemas mentais.
Todas as sociedades modernas têm mostrado graves desigualdades em
seu tratamento das crianças com deficiências mentais atípicas, Muitas
vezes essas crianças não recebem o cuidado médico e a terapia de que
precisam (Aliás, muitas vezes, suposições de incompetência cognitiva
impediram as pessoas de reconhecer que elas careciam de formas de
terapia física que podiam aumentar enormemente seus potenciais
cognitivos). 23
64F64F

Para Martha Nussbaum o propósito da cooperação social não é ganhar uma
vantagem, é sim, incentivar a dignidade e o bem-estar de todo e qualquer cidadão. Como,
então, garantir o acesso a uma educação de qualidade às crianças com problemas mentais?
Essa garantia, em primeiro lugar, passa pela capacitação dos educadores e pela
inclusão das crianças com impedimentos físicos e mentais nas classes normais de ensino.
Martha Nussbaum faz alusão às antigas classes especiais situadas nos “porões” das escolas
e que eram mais fruto da exclusão social, do que da inclusão. Além disso, a presença de
crianças com restrições entre crianças que estão dentro de determinado nível de
normalidade favoreceria a compreensão e o trato a desigualdade.
Referindo-se a educação e a inclusão, Martha Nussbaum faz uma grande exposição
da Lei da Educação de Indivíduos com Deficiências (Individuals with Disabilities Education
Act- Idea) e defende o fato de que o estado deve arcar com o ônus da educação das crianças
com deficiência.

22
23

Ibidem, pág. 240 - 241.
Ibidem, pág. 244 - 245.
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O segundo aspecto da educação voltada às crianças portadoras de impedimentos e
deficiências mentais é que tal processo além de incluí-las, propicia o desenvolvimento das
suas capacidades básicas e lhe estabelece um maior nível de convivência dentro da
sociedade. É fato que em alguns casos a educação deve ser individualizada, pois
determinados tipos de deficiência exigem um tratamento mais específico.
A educação tanto no caso das crianças com deficiência, quanto no caso das ditas
normais é um fator que auxilia no estreitamento das desigualdades sociais. O direito a
educação personalizada deve ser assegurada a toda criança independente de seu estado
cognitivo. O enfoque nas capacidades preza pelo respeito à individualidade e a igualdade.
c) A questão do cuidado e do reconhecimento social.
O reconhecimento da família como uma instituição política é um passo para que as
atividades de cuidado para com as pessoas com deficiências sejam consideradas um
trabalho digno de remuneração. Deve-se considerar nesse fato que o enfoque nas
capacidades rejeita a distinção liberal entre as esferas pública e privada e reconhece a
família como uma instituição social e política que compõe a estrutura básica da sociedade 24.
Além do reconhecimento da família como uma instituição social e política é proposto
que uma educação voltada para as capacidades seja incluída nas escolas públicas. Martha
Nussbaum fará as seguintes considerações sobre tal fato: auxiliará a diminuir as diferenças
entre gênero. Homens reconhecerão o papel do cuidado e aceitarão com mais facilidade o
cuidado para com os deficientes como um trabalho digno; jovens educados na perspectiva
do cuidado escolherão estruturas de trabalhos menos rígidas, propiciarão que os
empregadores forneçam uma estrutura de trabalho mais flexível. “O enfoque das
capacidades sugere que o objetivo da política pública deve ser a transformação do local de
trabalho através de novas normas éticas e de flexibilidade” 25.
65F65F

6F6F

O liberalismo e as capacidades humanas
Para o enfoque nas capacidades cada pessoa é um fim, ou seja, o sujeito primário da
justiça política é a pessoa. Assim, o enfoque nas capacidades se encaixa dentro da tradição
liberal.
O enfoque das capacidades critica algumas tendências dentro dessa
tradição por considerar que não prestam a devida atenção aos prérequisitos materiais e institucionais da liberdade genuína. Mas tampouco
faz da liberdade um fetiche, como um bem social para todos os fins:
algumas liberdades são importantes, e outras não; algumas (a liberdade
do rico de fazer grandes contribuições para campanhas eleitorais, a
liberdade da indústria de poluir o meio ambiente, a liberdade dos
homens de molestar as mulheres no local de trabalho) são
categoricamente prejudiciais, e devem ser reguladas pela lei. 26
67F67F

Martha Nussbaum utiliza uma concepção de liberdade flexível e diversificada que
estimula a liberdade dos cidadãos com impedimentos físicos e mentais e rejeita as
concepções políticas que se originam em uma racionalidade idealizada. O neoaristotelismo
de Nussbaum distancia o enfoque das capacidades do neoliberalismo. Ela insiste na questão
do cuidado e defende que ele não distancia sua teoria das teorias liberais, porém ressalva:
Meu argumento propôs que a teoria liberal precisa questionar alguns de
seus pontos de partida tradicionais - incluindo a noção kantiana de
Ver Nussbaum 2013 cap. 4.
Ibidem, pág. 266.
26 Ibidem, pág. 267.
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pessoa, a descrição humiana das circunstâncias da justiça e a ideia
contratualista da vantagem mútua, como o propósito da cooperação
social. 27
68F68F

O enfoque nas capacidades busca um liberalismo revisado que vê:
as bases da cooperação social como complexas e múltiplas, e que incluem
o amor, o respeito pela humanidade e a paixão pela justiça, tanto quanto
a busca por vantagens, Sua concepção política da pessoa sustenta que os
seres humanos são criaturas vulneráveis e temporárias, tanto capazes
quanto necessitadas, deficientes de muitas maneiras diferentes e
“necessitadas de uma rica pluralidade de atividades de vida”. 28
69F69F

O liberalismo revisado tem muito a oferecer principalmente aos cidadãos
portadores de deficiências físicas e mentais e aos seus tutores. Esse tipo de liberalismo
possui ferramentas que beneficiam cuidador e assistido, na questão da tutela, na questão do
acesso à educação, e na questão do reconhecimento, nas palavras de Martha Nussbaum.
Uma sociedade digna organizará o espaço público, a educação pública e
outras áreas relevantes das políticas públicas para apoiar tais vidas e
incluí-las plenamente, dando aos cuidadores todas as capacidades da
lista, e aos deficientes muitas delas, e tão completamente quanto for
possível. 29
70F70F

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não abordei nesse artigo, outros dois problemas analisados por Martha Nussbaum.
O problema em ampliar a justiça para todos os cidadãos do mundo e as questões de justiça
evolvidas no tratamento de animais não humanos. Decidi manter o foco na questão das
capacidades, pois elas são o centro da teoria proposta por Nussbaum. Entender as
capacidades é essencial para entendermos suas propostas em relação aos outros dois
problemas.
Nesse trabalho, grosso modo, defini o ser humano como um fim em si mesmo, um
ser dotado de animalidade, sociabilidade e de uma racionalidade não idealizada que tem por
finalidade alcançar a melhor vida, não à mera vida biológica.
A proposta de Nussbaum desperta nossa atenção para uma sociedade e uma
educação voltada para o cuidado, para a generosidade e para o reconhecimento. Ficou claro
que a autora, assume a ideologia liberal, porém um liberalismo revisado que inclui o amor,
o respeito pela humanidade e que considera a família como uma instituição social e política.
Segundo a filósofa estadunidense, devemos tratar os seres com menores
capacidades físicas e mentais de nossa espécie com respeito e adotar medidas para que
desenvolvam, dentro de suas possibilidades, o maior número de capacidades. Eles devem,
na medida do possível, ter controle sobre o ambiente em que vivem e opinar sobre a vida
que lhes diz respeito.
Uma sociedade justa é aquela que garante a todos os seus cidadãos o
desenvolvimento do maior número de capacidades possíveis e que respeita o fato de que
temos o direito de, por opção, não colocar em funcionamento algumas capacidades.
É evidente também que a lista das capacidades centrais é uma lista aberta, que pode
ser modificada a luz da crítica. Observa -se que é dever do estado propiciar o
desenvolvimento dessas capacidades a todos que vivem dentro de seu território. O que faz
do direito de fazer uma capacidade se realizar em uma funcionalidade preceder os deveres.
Ibidem, pág. 272.
Ibidem, pág. 273.
29 Ibidem, pág. 175.
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Para que promovamos uma cultura que tenha como centro o desenvolvimento das
capacidades é necessário um conjunto de políticas públicas que visem ao desenvolvimento
integral de todos seus cidadãos, através de uma educação de qualidade, de assistência
social/financeira e do acesso irrestrito aos tratamentos que mitigam e que devolvam a
pessoas com restrições suas funcionalidades.
Martha Nussbaum não conhece a realidade brasileira, não se refere a ela, como não
se refere a muitas outras realidades, creio que é fundamental uma pequena consideração
sobre nossa realidade, assim não fazemos da reflexão filosófica algo que dista de nossa vida
cotidiana.
Nas ultimas décadas o Brasil tem desenvolvido diversos programas assistencialistas
que visam reparar os danos históricos causados pela desigualdade social e pela injustiça.
Estamos longe de ser um país justo, estamos mais longe de pôr fim as grandes distâncias
que separam os ricos dos miseráveis. Na questão que envolve o tratamento dos deficientes
temos conseguido nas ultimas décadas pequenos avanços com instituições públicas que
cuidam dos deficientes físicos, porém nosso falido sistema educacional não dá conta das
demandas e não propicia um desenvolvimento humano justo nem aquelas crianças que
estão dentro de um nível considerado normal.
A ótica das capacidades desenvolvida por Amartya Sen e por Martha Nussbaum é
um recurso que pode ajudar a revisar o sistema educacional e reestruturar a sociedade.
Políticas públicas como as adotadas por Israel e pela Suécia podem servir de exemplo de
como reformular as leis e instituições para que o futuro das crianças seja um presente digno.
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RESUMO: Estamos vivendo e vivenciando um momento histórico, onde a necessidade de
tradutores/interpretes de Libras (TILS) é eminente. Para atender toda essa demanda de
acessibilidade é necessário à presença deste profissional em diferentes espaços na
sociedade. Com a contratação compulsória desse profissional a fim de garantir que a
acessibilidade possa acontecer, temos nos deparados com pessoas que se nomeiam como
TILS. Sabemos, de acordo com estudos na área da tradução, que para atingir o nível e
competência tradutória, o TILS necessita de habilidades que o constituirá como pessoa
habilita a tal função. Assim, através deste trabalho buscaremos problematizar a ideia se há
necessidade de contato desses sujeitos junto às associações de surdos para a constituição
deste enquanto profissional. Então nos perguntamos sobre como o sujeito tradutor
interprete de libras se constitui como tal quando o mesmo não se concentra no contato com
os outros sujeitos surdos, nos movimentos associativos e movimentos surdos? É possível
que este sujeito se constitua como profissional da área quando não busca esse contato? Para
aprofundarmos a discussão sobre essa temática, vale ressaltar que utilizaremos as
ferramentas teóricas do governamento e da subjetivação.
PALAVRAS-CHAVE: Tradução e interpretação, Interprete de Libras e Associação de Surdos.
ABSTRACT: We are living and experiencing a historic moment where the need for
translators / interpreters pounds (TILs) is imminent. To meet all this demand accessibility
of the presence of this professional is required in different spaces in society. With the
compulsory hiring these professionals in order to ensure that accessibility to happen, we
have encountered with people who are appointed as TILs. We know, according to studies in
the field of translation, that to achieve the level and translation competence, the TILs need
skills that will be as a person enables such function. Thus, through this work we will seek to
problematize the idea that there is need to contact these deaf people with the constitution
of this professional associations. Then we wonder how the guy translator interpreter is
constituted as such when it is not concentrated in contact with other deaf people for deaf
associations and movements. That is, it is possible that this subject is constituted as a
professional area where the search this contact? To deepen the discussion on this theme, it
is noteworthy that we use the theoretical tools governamento and subjectivity.
KEYWORDS: Translation and Interpretation, Interpret pounds and deaf association.
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INTRODUÇÃO
O surdo durante muitos anos vem lutando a favor do reconhecimento de seus
direitos em meio à sociedade. Dentre suas reivindicações, esta a legalização da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), que passa a ser reconhecida como meio legal de comunicação
por meio da Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, tornando-se assim, um marco histórico para
a comunidade Surda. A partir desta conquista, outras Leis e Decretos se constituíram para
a democratização das reivindicações da Comunidade Surda. O Decreto 5.626/05 que
regulamenta a Lei da LIBRAS, determina que os surdos sejam inseridos ao âmbito
educacional tendo como uns dos direitos, a comunicação:
Parágrafo único. As instituições privadas e as públicas dos sistemas de
ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão
implementar as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar
aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à
informação e à educação.
Antes mesmo da lei, que reconhece a língua brasileira de sinais como meio legal de
comunicação e expressão da comunidade surda e o decreto que a regulamenta, temos a Lei
de Acessibilidade (lei 10.098/00) que estabelece normas gerais para garantir a
acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais na tentativa de suprir as
barreiras e obstáculos nos espaços públicos. Para tanto ela disponha em seu Art. 17 que:
O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e
estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis
aos sistemas de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à
informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à
cultura, ao esporte e ao lazer.
Esta pesquisa se baseia em uma análise sistemática dos profissionais tradutores e
interpretes de língua de sinais (TILS), sujeito responsável pela intermediação deste
movimento, já que, para que a comunicação do surdo ocorra nestes espaços, há a
necessidade do TILS.
Portanto, para melhor atender a proposta deste estudo na busca por resultados
satisfatórios, faz-se necessário antes, um olhar sobre o Surdo, tendo em vista, que o
profissional interprete, presente nesses espaços, surge da proposta de inclusão que
emergem das atuais diretrizes legais voltadas para a área de educação especial, visando
assegurar a inclusão das pessoas com necessidades especiais no meio educacional. A Lei de
acessibilidade garante a quebra de barreiras às pessoas com deficiência no âmbito
educacional, público em geral e instituições privadas. No entanto, observando o cotidiano e
o contexto em que os surdos estão inseridos surge uma questão: a lei também garante a
permanência efetiva desses sujeitos nestes espaços?
Refletindo esta emergente questão, corroboramos a ideia de Lopes (2013) que diz:
[...] para analisar a inclusão não basta mapear o presente ao partir de
cólera de políticas, leis, regulamentos, histórias de vida, testemunhos,
estatísticas, etc. é condição para entender a sua emergência focar
acontecimentos passados, buscando estabelecer…relações entre
acontecimentos aparentemente desconexos, mas que são capazes de nos
fazer entender aquilo que nos tornamos, aquilo pelo que lutamos e aquilo
que acreditamos no presente [...]
Vale novos olhares de como estes movimentos de educação especial, educação
inclusiva e acessibilidade influenciaram e influenciam para a e na contratação dos TILS.
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Como que esses movimentos se constituíram com o passar dos tempos, tendo em vista o
surdo, antes, relato da história, assim como os deficientes em geram, subordinados a
determinações que os classificavam como sendo indivíduos incapaz de aprender e
consequentemente incapazes de conviver em sociedade, tendo seus direitos negado pelo
sistema e pela própria sociedade.
A negação dos surdos por um longo período na história, lhe trouxe grandes
prejuízos, tanto sociais quanto linguístico, já que não era reconhecido como forma de
comunicação sua língua de sinais. A própria educação, através de seus pesquisadores e
estudiosos, por não possuírem estudo linguísticos específicos das línguas de sinais que
analisasse e comprovasse sua eficácia, passou por um longo período, pensar a educação do
surdo, sendo como primordial, o ensino da língua oral no tendo como método educacional
a oralidade, ensino e prática da língua oral de seu país de origem. Lopes (2013) diz que: “[...]
as contingencias determinam as formas de vida [...]”, assim foram e são as tomadas de
decisões com relação a educação atual e a educação dos surdos. Poderemos pensar a
educação dos surdos com os novos rumos. Ela está sendo pensada no víeis das
possibilidades? O que é proposto realmente é que dever ser a educação para os surdos? O
TILS, somente, faz-se inclusão e processo educativo?
Para tal inclusão, traremos para pensar neste projeto, alguns autores que se
debruçam sobre os conceitos de in/exclusão. Como esses processos de inclusão e exclusão
vêm tomando forma a partir desta politica com um olhar no governamento e na
governamentalidade, conceitos também a serem abordados para nos orientar nas
possibilidades e análise, dos sujeitos surdos e TILS no âmbito de uma educação com práticas
inclusiva. Para isso faz-se necessário um pensamento de atravessamento das subjetividades
de ambos, e na constituição de sujeitos.
Esses conceitos devem ser abordados para tentarmos pensar esses processos e fazermos
uma analise dos pensamentos atuais sobre a temática que aqui abordaremos.
Para atender a demanda de in/exclusão dos surdos, emerge então o tradutor e
interprete de língua de sinais (TILS). Assim sendo uma nova categoria de profissionais, até
então antes não mencionada na história para a educação de surdos, sendo um dos recursos
possibilitador e necessário para a inclusão desses sujeitos com foco na educação. Até a
regulamentação do decreto, os interpretes trabalhavam voluntariamente.
Quadros (2007) fala sobre a constituição do profissional interprete de língua de
sinais. Ela faz um apanhado histórico situando esses profissionais na Suécia, nos Estados
Unidos e no Brasil: “... à medida que os Surdos foram conquistando o seu exercício da
cidadania foi à chave para a profissionalização dos tradutores e interpretes de Língua de
Sinais...”.
Para esses profissionais, a lei de acessibilidade prever a criação e implementação de
formação desses profissionais como sujeito de uma prática inclusiva. Assim como Nogueira
(2011) que para fazer um estudo aprofundado sobre a pedagogia e a governamentalidade
faz todo um apanhado na história para entender a pedagogia atual, nos aqui tentaremos,
também, fazer um estudo mais aprofundado nesta pesquisa de maneira antropológica e
genealógica sobre as abordagens dos TILS. Buscar entender como o processo de
constituição e formação desses sujeitos e como as emergências atuais podem interferir
nessa formação e construção deste profissional, já que de alguns tempos, mais atuais, temos
nos deparado com indivíduos que se intitulam TILS, mesmo sem formação específica na
área. Em que momento um sujeito é ou não interprete de Libras? Qual formação e
habilidades são realmente necessárias?
Para isso, vale também fazermos uma abordagem sobre a diferença entre traduzir e
interpretar dentro deste sistema linguística especificamente da Libras. Para essas analises
faremos estudos com autores que trazem conceitos de tradução e interpretação e tradução
e interpretação de língua de sinais e como os processos tradutórios que interpassa esse
sujeito e suas habilidades. O tradutor além de necessitar conhecer à língua envolvida,
também deve conhecer as implicações que perpassam cada uma delas trazendo consigo as
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relações as marcas culturais. Entender esse processo, dá ao tradutor/interprete melhor
desenvoltura e qualidade no ato interpretativo?
Umberto Eco (2007, p. 190), faz uma abordagem dos conceitos dizendo que: “[...]
Uma tradução não diz respeito apenas a uma passagem entre duas línguas, mas entre duas
culturas, ou duas enciclopédias, um tradutor não deve levar em conta somente as regras
estritamente linguísticas, mas também os elementos culturais, no sentido mais amplo do
termo[...]”.
Para além do autor mencionado, refazer algumas outras leituras com autores da
área nos faz repensar sobre as tomadas de decisões quanto o processo tradutório e
interpretativo, levando em consideração as marcas culturais de cada língua.
Também pesquisaremos como vem acontecendo as formações e contratações destes
profissionais no meio educacional. Para analisarmos estes processos, traremos conceitos
como governamento e governamentalidade para atender as emergências atuais das práticas
educacionais in/exclusivas. Essas contratações para atender as emergências, dá ao sujeito
surdo profissionais com marcas culturais, comportamentos e atitudes de fidelidade fazendo
com que o surdo possa ter, realmente, acessibilidade nos processos educacionais?
Também vale analisar os interpretes já formados, os teoricamente qualificados,
quais são suas atitudes e ações profissionais que contribuem para uma possibilidade de
formação de TILS que estarão atuando com esses. Neste meio. Fala-se muito em ética o TILS.
O que poderíamos entender como ética para esses profissionais?
Assim, pensando a língua de sinais como qualquer outra língua como um movimento
linguístico que implica também movimentos culturais, tentaremos através desta proposta
buscar respostas sobre a importância dos movimentos associativos dos surdos na
constituição subjetiva do profissional intérprete de Libras, involuntária ou
voluntariamente, tanto nos processos tradutórios e quanto nas competências
interpretativas.
A experiência e a vivência junto às Associações de Surdos nos auxiliaram na
aquisição da língua de sinais, constituindo-nos como TILS, além da aquisição, a competência
no ato de interpretar e a partir da demanda que o trabalho como intérprete foi tendo que
responder, a necessidade pela formação acadêmica passa então a ter prioridade para o
melhor cumprimento das funções como intérprete de Libras.
Esta inserção e trânsito em meio à comunidade surda junto à língua usada por esses
sujeitos surdos contribuíram nos aspectos que permeiam o campo da tradução e
interpretação. Perguntamo-nos assim sobre o quanto esse trânsito pode contribuir no
melhor desempenho da formação profissional de tantos outros interpretes, constituindo-os
como tais profissionais?

DESENVOLVIMENTO
Temos a necessidade de investigar a importância desses movimentos surdos incluindo
os que partem das associações para o sujeito ouvinte principalmente aos que se propõem a
serem Tradutores/Interpretes de LIBRAS. Bem como ela (a associação de surdos) pode
influenciar no processo aquisitivo de língua e consequentemente em sua competência
tradutória e interpretativa na constituição desse profissional.
Temos interesse em Perceber este processo por parte dos sujeitos surdo dessas
associações, quanto sua importância no processo da aquisição da língua de sinais junto ao
sujeito ouvinte e também buscar nos tradutores que tiveram este contato em sua trajetória
enquanto voluntários ou meros espectadores curiosos da língua que hoje são profissionais
capacitados linguisticamente. Se eles reconhecem estes espaços como meio de aprendizado
e conhecimento específico da Comunidade Surda e assim lhe dão créditos quanto sua
construção enquanto profissional TILS.
Vieira- Machado (2010) relata as marcas culturais e necessidades dos Surdos de
estarem juntos. Assim sendo, faz-se das associações território de encontros culturais o que
aumenta a sua importância para a Comunidade Surda e a necessidade, também, dos
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ouvintes estarem incluídos nesses espaços e como ela pode contribuir junto ao
Tradutor/interprete em sua constituição e formação.
Lacerda e Gurgel (2011), em seu relato de pesquisa acerca do Perfil do
Tradutor/interprete de Libras (TILS) que atuam no ensino superior no Brasil, elas trazem
uma pesquisa quantitativa de um trabalho mostram resultados de uma investigação junto a
tradutores intérpretes de Língua Brasileira de Sinais que atuam no Ensino Superior. Mostra
também o perfil de profissionais que hoje exercem este trabalho na academia, mostrando
um pouco as diversas realidades de diferentes regiões em que atuam faixa etária, formação,
como começaram ou se tornaram TILS, como iniciaram seus trabalhos nas Instituições de
Ensino Superior, dentre outras.
Como análise de estudo e verificação, desta pesquisa em andamento, utilizaremos
alguns conceitos ferramenta desenvolvidos por Michel Foucault: governamento, e
subjetivação. Como tais conceitos são atuantes e meios de constituição de subjetivação de
um sujeito (TILS). Para, além disso, nos darão suporte para entendermos a inclusão deste
profissional como prática de governnamento para atender a emergência de ex/incluir o
sujeito surdo meio a sociedade.

CONCLUSÃO
Fazer parte do contexto histórico que envolve as lutas de uma comunidade nos faz
refletir segundo Benjamim (1996, p. 197), citado por Vieira-Machado (2010) “[...] a arte de
narrar está em vias de extinção e são cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar
devidamente”. O narrar dos sujeitos TILS nesses espaços associativos da comunidade surda
pode nos dar pistas sobre como podemos perceber através desses sujeitos surdos, suas
marcas históricas e culturais enquanto sujeitos que reivindicam seu reconhecimento meio
à sociedade. A luta pela sua visibilidade, movimentos esses com participações
importantíssimas dos tradutores/intérpretes.
Com participações nesses espaços associativos traremos respaldo quanto às
escolhas no processo interpretativo? Marcas mencionadas por Strobel (2008) que faz
referência a cultura surda ressaltando que “[...] um ser humano em contato com seu espaço
cultural, reage, cresce e desenvolve sua identidade, isto significa que os cultivos que fazemos
são coletivos e não isolados [...]”.
Buscaremos entender a necessidade dos TILS e como estão ocorrendo às formações
desses profissionais. Como que as formas de governos estão contribuindo ou não para sua
formação? Qual são a visão e conhecimento deles nesta conjuntura? Como estão se
constituindo enquanto tradutores e interpretes de língua de sinais?
Diante da busca de identificação desse sujeito, pretendemos trabalhar com as
narrativas junto aos profissionais que em espaços diferentes exercem a função de TILS e até
que pontos os sujeitos surdos estão sendo in/excluídos, tendo como mediadores esses
profissionais.
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RESUMO: O presente trabalho, parte de uma pesquisa de mestrado intitulada “Sociedade
de Controle: a computação em nuvem e a modulação de condutas na internet”, consiste em
um debate sobre as noções de soberania e disciplina de Michel Foucault, a partir de uma
perspectiva de que o autor propõe não uma perspectiva histórica linear de transformação e
ruptura, mas sim uma sobreposição de formas na qual os elementos de cada tipificação se
interconectam e se sobrepõem. Dessa forma, não há uma substituição dos mecanismos de
poder da soberania pelos da disciplina, mas sim uma conjugação complexa de relações de
poder na qual elementos típicos da soberania convivem com o estabelecimento das
tecnologias disciplinares, com uma prevalência específica do momento histórico descrito
dos mecanismos disciplinares. Essa noção de sobreposição leva a construção, por Gilles
Deleuze, da noção de controle enquanto uma nova forma que se integra a essa sobreposição,
principalmente a partir dos anos 1980 e 1990, discussão que será apenas brevemente
apresentada neste trabalho.
ABSTRACT: The current paper, a part of a master’s degree research named “Control
Societies: cloud computing and the modulation of conducts on the internet”, opens up a
debate about the notions of sovereignty and discipline in Michel Foucault’s works, with the
perspective that the author does not propose a linear historical progression of
transformation and rupture, but a overlapping of forms, in which the elements of each type
are always interconnected. Thus, there is no substition of power mechanisms from the
sovereignty type to the disciplinary ones, with a specific prevalence on the described
historical period of the disciplinary mechanisms. This notion of overlapping leads to the
construction, by Gilles Deleuze, of the notion of control, as a new form that is integrated with
this overlapping, specially since the years of 1980 and 1990, a discussion that will only be
touched upon in this paper.
Os trabalhos de Michel Foucault apresentam, especialmente a partir dos cursos no
Collège de France, uma série de apontamentos que levam a constituição de algumas
tipificações essenciais para a análise proposta para essa pesquisa. O objetivo dessa seção é
apresentar os elementos que compõem essas construções teóricas com foco em dois
desenvolvimentos principais relacionados ao modo de funcionamento do poder: as
sociedades de soberania e as sociedades de disciplina.
“O que eu tentei percorrer, desde 1970-1971, era o 'como' do poder.
Estudar o 'como do poder', isto é, tentar apreender seus mecanismos
entre dois pontos de referência ou dois limites: de um lado, as regras do
direito que delimitam formalmente o poder, de outro lado, a outra
extremidade, o outro limite, seriam os efeitos de verdade que esse poder
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produz, que esse poder conduz e que, por sua vez, reconduzem esse
poder.” (FOUCAULT, 2005: 28).
Foucault expõe dessa forma um esforço de pesquisa que se afasta de relações de
causa e efeito (percorrer o porquê do poder) e que o levou a constituição do curso “Em
Defesa da Sociedade”, ministrado em 1976, no qual são delineadas as principais
caraterísticas da teoria da soberania e a constituição da sociedade de soberania. Esse modo
de funcionamento do poder perdurou por boa parte do fim da Idade Média, ganhando força
com a reativação do direito romano operada nesse período – e intensificada no período da
constituição dos Estados absolutistas –, com a elaboração do pensamento jurídico e sua
conexão direta com as demandas do poder régio para legitimação de sua autoridade.
“E, do poder régio, trata-se de duas maneiras: seja para mostrar em que
armadura jurídica o poder real se investia, como o monarca era
efetivamente o corpo vivo da soberania, como seu poder, mesmo
absoluto, era exatamente adequado a um direito fundamental; seja, ao
contrário, para mostrar como se devia limitar esse poder do soberano, a
quais regras de direito ele devia submeter-se, segundo e no interior de
que limites ele deveria exercer seu poder para que esse poder
conservasse sua legitimidade. O papel essencial da teoria do direito,
desde a Idade Média, é o de fixar a legitimidade do poder: o problema
maior, central, em torno do qual se organiza toda a teoria do direito é o
problema da soberania.” (FOUCAULT, 2005: 30-31).
Dessa forma, o que Foucault percebe é que esse modo de funcionamento específico
do poder estabeleceu-se a partir de uma rede de conflitos e relações de poder nas quais o
direito se torna o elemento essencial; seja como instrumento em prol da manutenção e da
legitimidade do poder monárquico absoluto, ao fixar o monarca como representante direto
de uma estrutura de direitos fundamentais a serem exercidos por meio do Estado, ou como
arma de resistência e contestação, ao buscar nas edificações jurídicas meios para limitar a
operação desse poder e definir um padrão de avaliação das ações soberanas por meio de
critérios de legitimidade.
Nesse contexto da soberania, portanto, a questão central parece ser a constituição
do direito como princípio limitador externo a atuação do soberano: a partir do momento
em que se estabelece um edifício jurídico para uma sociedade específica, todos os habitantes
daquele território estão submetidos a esse conjunto de determinações, e isso inclui os
governantes, constantemente avaliados e julgados a partir de sua adequação a esse
princípio de legitimidade determinado no arcabouço jurídico constituído. Essa razão de
Estado baseada no direito se estabelece em uma relação de exterioridade ao soberano em
si, a partir do ponto em que suas ações devem ser limitadas por um código de regras, as
quais nem ele mesmo pode alterar ou ignorar com facilidade, correndo o risco de ser visto
como ilegítimo por seus súditos.
“A prática judiciária havia sido o multiplicador do poder real durante
toda a Idade Média. Ora, quando se desenvolver, a partir do século XVI e
principalmente do século XVII, essa nova racionalidade governamental, o
direito vai servir ao contrário como ponto de apoio para toda pessoa que
quiser, de uma maneira ou de outra, limitar essa extensão indefinida de
uma razão de Estado que toma corpo num Estado de polícia. A teoria do
direito e as instituições judiciárias vão servir agora, não mais como
multiplicadoras, mas ao contrário como subtratoras do poder real”
(FOUCAULT, 2008a: 11)
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Dessa forma, constitui-se um poder soberano que tem a teoria do direito como
principal elemento, limitador e legitimador, e que funciona dentro de um território
específico, delimitado pela estrutura jurídica como espaço de soberania daquele governo.
Nesse sentido, o problema tradicional da soberania pode ser apresentado como: “segurança
do território ou segurança do soberano que reina no território” (FOUCAULT, 2008b: 85).
Portanto, essa formação histórica se caracteriza pelo exercício de uma soberania sobre um
território e, por consequência, sobre as pessoas que habitam nesse local e as coisas que
compõem esse espaço. Nesse contexto, torna-se função do governo regulamentar a
sociedade, e do código jurídico definir aquilo que não deve ser feito, o que é proibido (por
conseguinte, tudo aquilo que escapa às regulamentações compõe o campo das ações
permitidas)
Esse aspecto se apresenta de forma mais clara a partir de uma questão essencial
para o modo de funcionamento do poder nesse momento histórico, a capacidade, por parte
do poder soberano, de decidir sobre a morte e sobre a vida da população do território
comandado. Nas sociedades de soberania, o autor expõe, o soberano tem o poder de fazer
morrer ou deixar viver, ou seja, de decidir, em conformidade com o sistema jurídico
constituído, se um súdito deve morrer ou continuar a viver. (FOUCAULT, 2005)
No entanto, como Foucault ressalta, é necessário observar criticamente também a
própria ideia de soberania sob uma perspectiva diferenciada. Em vez de manter o foco nas
determinações do poder soberano e nesse jogo de interesses entre os direitos fundamentais
naturais e as limitações postas para o exercício do poder, é necessário principalmente
observar “o poder em suas extremidades” (FOUCAULT, 2005), as relações sociais que se
constroem em volta da ideia de soberania na sociedade, para evitar recair em uma
perspectiva que estude apenas a forma de atuação do soberano.
“O poder, acho eu, deve ser analisado como uma coisa que circula, ou
melhor, como uma coisa que só funciona em cadeia. Jamais ele está
localizado aqui ou ali, jamais está entre as mãos de alguns, jamais é
apossado, como uma riqueza ou um bem. O poder funciona. O poder se
exerce em rede, não só os indivíduos circulam, mas estão sempre em
posição de ser submetidos a esse poder e também de exercê-lo. Jamais
eles são o alvo inerte ou consentidor do poder, são sempre seus
intermediários. Em outras palavras, o poder transita pelos indivíduos,
não se aplica a eles.” (FOUCAULT, 2005: 35).
Essa distinção enfatizada pelo autor como uma “precaução de método”, nos auxilia
a delimitar de forma mais clara o modo de funcionamento do poder descrito por Foucault
quando trata do poder soberano, e serve como princípio orientador para as análises
subsequentes. É necessário, portanto, partir da perspectiva de que não se trata de um
soberano absoluto que detém o poder, e o exerce sobre um conjunto de súditos passivos;
mas também os súditos, na multiplicidade das relações que estabelecem com o poder
soberano e com os outros membros da população, fazem parte dessas redes e são
intermediários do poder, ora sendo submetidos as determinações impostas por outros
indivíduos, ora exercendo o poder em suas capacidades.
Após apresentar a teoria do direito como principal problema da soberania, o autor
busca, a partir dessa perspectiva teórico metodológica sobre a maneira como o poder opera
na sociedade, mostrar que no exercício do poder soberano, naquilo que é visto como
relações de soberania e obediência, escondem-se relações de dominação e sujeição.
“Dizer que o problema da soberania é o problema central do direito nas
sociedades ocidentais significa que o discurso e a técnica do direito
tiveram essencialmente como função dissolver, no interior do poder, o
fato da dominação, para fazer que aparecessem no lugar dessa
dominação, que se queria reduzir ou mascarar, duas coisas: de um lado,
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os direitos legítimos da soberania, do outro, a obrigação legal de
obediência.” (FOUCAULT, 2005: 31)
Dessa forma, e com essa orientação de observar o exercício do poder “de baixo para
cima”, de suas relações mais infinitesimais até as mais grandiosas, Foucault busca afastar
sua análise daquelas teorias tradicionais da soberania, que se baseiam em uma tríplice
constituída pelo sujeito (o que deve ser sujeitado), a unidade de poder (que deve ser
fundamentada) e a lei (legitimidade que deve ser respeitada). (FOUCAULT, 2005: 50), em
prol de uma análise que se baseie nas “relações e operadores de dominação”,
compreendendo o poder como relação e como algo que jamais está inerte ou parte
unicamente de cima para baixo, do governante para o súdito. Esse poder característico
dessa sociedade de soberania, portanto, deve ser visto também de forma múltipla: como um
conjunto de “estratégias globais” que perpassam e fazem uso direto de “táticas locais de
dominação” (FOUCAULT, 2005: 52).
Nesse contexto, essas relações de dominação que o autor quer fazer emergir das
estruturas tradicionais da soberania se caracterizam por dois elementos essenciais para seu
funcionamento: a vinculação, por meio das obrigações, e o deslumbramento.
“A história é o discurso do poder, o discurso das obrigações pelas quais o
poder submete; é também o discurso do brilho pelo qual o poder fascina,
aterroriza, imobiliza. Em resumo, vinculando e imobilizando, o poder é
fundador e fiador da ordem; e a história é precisamente o discurso pelo
qual essas duas funções que asseguram a ordem vão ser intensificadas e
tornadas mais eficazes. De um modo geral, pode-se portanto dizer que a
história, até tarde ainda em nossa sociedade, foi uma história da
soberania, uma história que se desenvolve na dimensão e na função da
soberania.” (FOUCAULT, 2005: 79)
Esse poder que vincula pela lei e deslumbra pelo terror e pela fascinação constituise, portanto, em um modo de dominação soberano, com o direito como razão de Estado
central e uma teoria da soberania própria que gerou saberes e conhecimentos dominantes
desde o fim da Idade Média até o século XVIII, construções teóricas e ideológicas que se
mantiveram historicamente presentes nos mecanismos de poder e de dominação. Essa
teoria da soberania exerceu, para Foucault, quatro papéis principais que garantiram a sua
relevância durante o período apresentado, e que nos ajudam a pensar na transição
posterior, ocorrida principalmente no século XIX, para aquilo que o autor denominaria de
sociedades de disciplina.
Em primeiro lugar, Foucault ressalta que essa teoria se conectava diretamente com
um mecanismo de poder específico, o poder monárquico feudal; em sequência, as grandes
monarquias administrativas em sua constituição utilizaram as teorias de soberania como
instrumento e justificação. Em terceiro lugar, o autor complementa que essa teoria também
foi um instrumento de luta política constante nos séculos XVI e XVII, seja para limitar ou
para fortalecer o poder régio, nas grandes contestações e debates que fizeram parte da
constituição do Estado moderno na história. Por fim, Foucault mostra que a mesma teoria
da soberania, com a retomada do direito romano como elemento principal, serve como base
principal para a criação de um modelo alternativo, das democracias parlamentares contra
as monarquias absolutistas, papel esse que foi central no período da Revolução Francesa e
nas transformações na forma de organização dos Estados naquele período.
Em suma, o que é possível observar em uma análise histórica do papel dessa teoria
da soberania na organização social é que ela teve uma importância fulcral nas relações de
poder e nos embates sociais e políticos que perpassaram a formação dos Estados europeus
após o fim da Idade Média. Essa relação, descrita pelo autor como algo que “cobria em suma
a totalidade do corpo social” (FOUCAULT, 2005), e a partir de uma relação entre soberano
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e súdito, era vinculada diretamente a uma forma específica de exercer poder, que se exercia
sobre a terra – o território juridicamente determinado – e os produtos e bens dessa terra.
No entanto, embora a teoria da soberania não perca a sua relevância enquanto
mecanismo ideológico, Foucault percebe por meio de suas análises que os séculos XVII e
XVIII marcam o surgimento de uma nova mecânica do poder, com instrumentos novos e que
opera de uma forma incompatível com as relações de soberania tradicionais.
“Essa nova mecânica de poder que permite extrair dos corpos tempo e
trabalho, mais do que bens e riqueza. É um tipo de poder que se exerce
continuamente por vigilância e não de forma descontínua por sistemas
de tributos e de obrigações crônicas. É um tipo de poder que pressupõe
muito mais uma trama cerrada de coerções materiais do que a existência
física de um soberano, e define uma nova economia de poder cujo
princípio é o de que se deve ao mesmo tempo fazer que cresçam as forças
sujeitadas e a força e a eficácia daquilo que as sujeita.” (FOUCAULT, 2005:
42).
Dessa forma, estabelecem-se as bases para o surgimento da sociedade de disciplina
para Foucault. É importante reforçar que a ascensão dessa nova mecânica de poder não
implica em uma ruptura completa, uma substituição total dos elementos da sociedade de
soberania pelas tecnologias da disciplina; se trata de uma sobreposição de formas, um
contexto no qual elementos característicos das duas formações históricas convivem, mas
com uma predominância gradativamente maior dos mecanismos disciplinares. Para o autor,
a teoria da soberania continua a existir após essa transição principalmente como um
mecanismo ideológico, princípio organizador dos códigos jurídicos e instrumento
constantemente evocado pelos governos posteriores. (FOUCAULT, 2008b)
Isso ocorre por duas razões principais para Foucault:
“De um lado, a teoria da soberania foi, no século XVIII e ainda no século
XIX, um instrumento crítico permanente contra a monarquia e contra
todos os obstáculos que podiam opor-se ao desenvolvimento da
sociedade disciplinar. Mas, de outro, essa teoria e a organização de um
código jurídico, centrado nela, permitiram sobrepor aos mecanismos da
disciplina um sistema de direito que mascarava os procedimentos dela,
que apagava o que podia haver de dominação e de técnicas de dominação
na disciplina e, enfim, que garantia a cada qual que ele exercia, através da
soberania do Estado, seus próprios direitos soberanos. Em outras
palavras, os sistemas jurídicos, sejam as teorias, sejam os códigos,
permitiram uma democratização da soberania, a implantação de um
direito público articulado a partir da soberania coletiva, no mesmo
momento, na medida em que e porque essa democratização da soberania
se encontrava lastrada em profundidade pelos mecanismos de coerção
disciplinar. De uma forma mais densa poderíamos dizer o seguinte: uma
vez que as coerções disciplinares deviam ao mesmo tempo exercer-se
como mecanismos de dominação e ser escondidas como exercício efetivo
do poder, era preciso que fosse apresentada no aparelho jurídico e
reativada, concluída, pelos códigos judiciários, a teoria da soberania.”
(FOUCAULT, 2005: 44).
Dessa forma, o que se percebe é uma sobreposição das formas históricas do
mecanismo do poder: a soberania não desaparece, mas convive com a disciplina por meio
da manutenção dos sistemas jurídicos baseados no direito romano que tornaram-se
essenciais para a garantia da soberania do Estado, ao mesmo tempo em que serve como véu
para mistificar a operação dos mecanismos de dominação da coerção disciplinar, ao
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articular a implantação de um direito público democratizado e acessível a todos os
membros da população.
Esse novo modo de funcionamento do poder, que configura o que o autor chama de
sociedade disciplinar, parte de uma série de conflitos e de batalhas políticas que
estabelecem uma nova perspectiva sobre o papel do Estado: não mais utilizar o sistema
jurídico estabelecido para questionar os abusos de soberania, mas uma disputa política
contra o excesso de governo. A racionalidade da ação do Estado passa, a partir dessa nova
visão, a ser medida pelo quanto um governo é capaz de encontrar um equilíbrio para sua
atuação na sociedade, e, essencialmente, que essa razão governamental seja autolimitada,
ou seja, que tenha como princípio limitador algo que seja interno ao Estado, e não um
elemento externo.
Para que essa transformação ocorra, é preciso prescindir do direito como elemento
limitador da atuação do soberano, pelo fato de que o edifício jurídico delimitador se
estabelece fora do âmbito do Estado. A partir do fim do século XVIII, portanto, para Foucault,
um novo instrumento intelectual, que serve como princípio autolimitador da atuação do
Estado emerge como central: a economia política. (FOUCAULT, 2008a)
Dessa forma, constitui-se também um novo cálculo para os atos deste Estado: não se
pergunta mais se uma ação é legítima, de acordo com as leis estabelecidas; mas sim se ela é
adequada em relação aos objetivos do Estado, se ela terá efeitos positivos ou negativos para
a manutenção da subsistência, do crescimento e do enriquecimento da sociedade.
“A economia política reflete sobre as próprias práticas governamentais,
e ela não interroga essas práticas governamentais em termos de direito
para saber se são legítimas ou não. Ela não as encara sob o prisma da sua
origem, mas sob o dos seus efeitos, não se perguntando por exemplo: o
que é que autoriza um soberano a cobrar impostos?, mas simplesmente:
quando se cobra um imposto, quando se cobra esse imposto nesse
momento dado, de tal categoria de pessoas ou de tal categoria de
mercadorias, o que vai acontecer? Pouco importa ser esse direito
legítimo ou não, o problema é saber quais efeitos ele tem e se esses efeitos
são negativos.” (FOUCAULT, 2008a: 21).
Portanto, a primeira transformação central que se pode observar na transição entre
a forma predominante da soberania e a disciplina é uma transformação nos critérios
utilizados para avaliar e criticar a atuação do Estado. Dessa forma, um governo que produz
um efeito negativo na sociedade não é mais visto como ilegítimo, mas como “ignorante”, por
não ter respeitado o funcionamento dos mecanismos naturais da economia, que, na teoria
clássica, se deixados sem intervenção estatal resultariam em efeitos positivos 3. A economia
política determina, dessa forma, que “a natureza é algo que corre sob, através, no próprio
exercício da governamentalidade.” (FOUCAULT, 2008a: 22).
Dessa forma, a atuação do governo e a forma de governamentalidade predominante
passa a ter como princípio fundamental permitir que os processos naturais ocorram com o
mínimo de distorção externa. A ideia é, portanto, manipular, facilitar as condições para que
esses processos ocorram, gerir mas não regulamentar a sociedade civil que passa a se
organizar onde havia anteriormente apenas um conjunto de súditos estabelecidos naquele
território. Portanto, não mais “impedir as coisas” diretamente, mas permitir que as
regulações naturais atuem. (FOUCAULT, 2008b).
75F75 F

3 Esses

critérios partem dos princípios gerais fundantes da economia política clássica, que assumia
que as trocas econômicas eram feitas por indivíduos em situação de igualdade jurídica, com
informações perfeitamente distribuídas entre os agentes, que consequentemente atuavam de forma
racional, respeitando os mecanismos naturais de ajustes econômicos. Para essa visão, são conceitos
centrais a ideia da “mão invisível” e do homo oeconomicus, elaborados e desenvolvidos por
economistas como Adam Smith, David Ricardo, entre outros.
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“Vai ser preciso portanto enquadrar os fenômenos naturais de tal modo
que eles não se desviem ou que uma intervenção desastrada, arbitrária,
cega, não os faça desviar. Ou seja, vai ser preciso instituir mecanismos de
segurança. Tendo os mecanismos de segurança ou a intervenção,
digamos, do Estado essencialmente como função garantir a segurança
desses fenômenos naturais que são os processos econômicos ou
processos intrínsecos à população, é isso que vai ser o objetivo
fundamental da governamentalidade.” (FOUCAULT, 2008b: 474).
O que ocorre nessa transição do século XVIII pro século XIX é, portanto, a instalação
de um novo regime de verdade, que desloca essencialmente as questões que surgiam sobre
a arte de governar. O princípio de autolimitação suscitado pela incorporação dos preceitos
da economia política à razão governamental substitui a teoria do direito como horizonte
teórico da governamentalidade, acompanhado por uma emergência da importância do
conhecimento científico e, principalmente, das ciências humanas nesse período. Decidir se
um Estado governa além do limite necessário ou aquém do mesmo, e quais são as
necessidades de intervenção que se colocam a partir de um estado natural dado das coisas
passa a ser a grande questão da crítica da prática governamental, um contexto disciplinar
no qual não se conformam mais leis, mas sim regras, normas a serem seguidas.
Esse regime de verdade que se instala, que parte da questão da frugalidade do
governo, ou seja, do fato de que este não deve atuar além do limite posto pelos fenômenos
econômicos naturais, é uma questão essencialmente do liberalismo econômico. A
predominância do pensamento liberal nesse período faz com que esse regime de verdade
seja constantemente reforçado pelo espaço de veridição por excelência desse pensamento:
o mercado, não mais visto como um espaço que precisa de jurisdição, mas sim como um
lugar onde se pode observar os mecanismos naturais em atuação, e o qual é produtor de
verdades, de saberes que devem ser reconhecidos e utilizados na arte de governo. A
economia política, portanto, como Foucault apresenta, “indicou onde o governo devia ir
buscar o princípio de verdade da sua prática governamental.” (FOUCAULT, 2008a: 45).
Essa transformação se mostra aparente a partir de uma transição na maneira como
se define o que é proibido e o que é permitido na sociedade. Enquanto nos sistemas de
soberania, o conjunto de leis determinava aquilo que era proibido, e portanto o resto era
considerado permitido, a disciplina é considerada efetiva quando ela determina para a
sociedade civil aquilo que deve ser feito, que é recomendado, e o que for indeterminado, por
consequência, é proibido ou indesejável. Essa perspectiva se conjuga com os postulados da
economia política clássica ao incorporar a ideia de liberdade na tomada de decisões:
assumindo que os indivíduos que compõem a sociedade civil são dotados de razão e,
portanto, capazes de reconhecer e operar segundo os mecanismos naturais de equilíbrio e
ajuste de preços, não há necessidade de criar leis que proíbam certas condutas, mas sim
determinar aquilo que deve ser feito, o que é recomendado para maior eficiência – a atitude
racional – e o resto seria, consequentemente interdito.
Da mesma forma, ocorre uma mudança considerável na maneira como o poder do
Estado recai sobre os indivíduos que habitam o território em questão: não mais o direito de
fazer morrer e deixar viver, característico do poder soberano, mas sim o direito de fazer
viver e deixar morrer. O soberano tinha como pressuposto para a capacidade de dominação
exercida o poder de matar, e isso o tornava capaz de decidir, portanto, sobre a vida; no
entanto, na disciplina, a questão se desloca para a constituição de um povo que seja útil e
produtivo para que os objetivos do Estado sejam atingidos, ou seja, para o fortalecimento
da prosperidade econômica. Dessa maneira, os indivíduos passam a ser vistos como
ferramentas, em um sistema de trabalho focado em técnicas de poder centradas no corpo
individual.
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“É que, nos séculos XVII e XVIII, viram-se aparecer técnicas de poder que
eram essencialmente centradas no corpo, no corpo individual. Eram
todos aqueles procedimentos pelos quais se assegurava a distribuição
espacial dos corpos individuais (sua separação, seu alinhamento, sua
colocação em série e em vigilância) e a organiza, ao entorno desses
corpos individuais, de todo um campo de visibilidade. Eram também as
técnicas pelas quais se incumbiam desses corpos, tentavam aumentarlhes a força útil através do exercício, do treinamento, etc. Eram
igualmente técnicas de racionalização e de economia estrita de um poder
que devia se exercer, da maneira menos onerosa possível, mediante todo
um sistema de vigilância, de hierarquias, de inspeções, de escriturações,
de relatórios: toda essa tecnologia, que podemos chamar de tecnologia
disciplinar do trabalho. Ela se instala já no final do século XVII e no
decorrer do século XVIII.” (FOUCAULT, 2005: 288)
A partir, portanto, do estabelecimento desse regime de verdade e do mercado como
espaço de verificabilidade ou falsificabilidade para as ações do governo, torna-se evidente
a conexão entre esse novo modo de funcionamento de poder e a consolidação do capitalismo
moderno pós-revolução industrial. Ao conectar o funcionamento dos mercados à avaliação
da boa prática governamental, as sociedades de disciplina consolidam um modo de
organização social no qual os indivíduos são constantemente incorporados em sistemas de
modulações rígidas, processos pelos quais o indivíduo deve passar para se tornar uma
pessoa economicamente ativa – a progressão da saída da família a partir do início da escola,
e posteriormente da saída da escola em direção a incorporação no mundo do trabalho – e,
também, do controle dos corpos que não se encaixavam de forma satisfatória nesse
movimento, por razões de saúde (com os hospitais e as instituições psiquiátricas) e de nãoconformação com as regras estabelecidas (com as prisões).
“Em linhas gerais, a sociedade disciplinar acomoda o sistema de castigos
à utilidade dos corpos de maneira normalizadora, com vista a deles obter
maiores docilidades. Trata-se de uma sociabilidade orquestrada por
sanções que dinamizam a centralidade do poder, educando em função da
adaptação. Persuadir e adequar são meios para a pacificação das tensões,
o aumento de riqueza e regras de poder pretendendo agir
preventivamente com o objetivo de conter a proliferação dos sujeitos
perigosos à coesão social. Dessa forma, conformam-se diversos
mecanismos de disciplina que se tornam elementos centrais nessa
organização social baseada na razão governamental perpassada
constantemente pela economia política.” (PASSETTI, 1999: 57)
Nessa sociedade na qual proliferam as técnicas e táticas disciplinares, ocorre uma
fusão entre a busca constante de extração de “energias econômicas” do corpo, essencial para
o funcionamento do capitalismo emergente, e a necessidade de controlar e reduzir a
possibilidade de contestação política. Dessa forma, como Passetti afirma, criam-se espaços
separados dedicados aos corpos “bons”, sãos, e aos corpos “maus”, doentes, de forma a
extirpar da convivência social e corrigir aqueles elementos que sejam considerados
perigosos ou potencialmente transformadores da ordem social. Esse movimento destina-se
a disseminação de um padrão de conduta da vida individual que tem como objetivo a criação
de um sujeito útil e dócil, ou seja, que contribua para os processos econômicos e para a
manutenção da ordem social com seu trabalho, mas que não conteste ou procure
transformar as condições materiais de existência sob pena de ser hospitalizado –
considerado um louco ou um doente – ou encarcerado.
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“O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma
arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas
habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de
uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente
quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma política das
coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada
de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo
humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o
desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é também
igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo; ela define como se
pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que
façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas,
segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim
corpos submissos e exercitados, corpos 'dóceis'.” (FOUCAULT, 1999:
164)
Dessa forma, pode-se perceber como se torna essencial para esse modo de
funcionamento do poder uma estrutura disciplinar ampla, executora dessa “arte do corpo
humano”, baseada nos quatro grandes complexos institucionais citados por Foucault, a
Escola, a Fábrica, o Hospital e a Prisão. Como o autor apresenta na conclusão da terceira
parte de Vigiar e Punir (1999):
“Acaso devemos nos admirar que a prisão celular, com suas cronologias
marcadas, seu trabalho obrigatório, suas instâncias de vigilância e de
notação, com seus mestres de normalidade, que retomam e multiplicam
as funções do juiz, se tenha tornado o instrumento moderno da
penalidade? Devemos ainda nos admirar que a prisão se pareça com as
fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os hospitais, e todos se
pareçam com as prisões?” (FOUCAULT, 1999: 250)
Nesse esforço concertado para a universalização da relação de docilidade-utilidade
característica da sociedade disciplinar, todas as esferas pelas quais um indivíduo transita
em sua existência passam a ser perpassadas por esse modelo de coerção ininterrupta, de
adequação forçada a um padrão de conduta e de controle constante e detalhado do tempo,
do espaço e dos movimentos (FOUCAULT, 1999). Dessa forma, o indivíduo se vê
constantemente passando de um espaço disciplinar a outro, em um movimento de começos,
recomeços e interrupções, nos quais ele segue um modelo pré-determinado de sujeição de
seu corpo e sua mente a fim de garantir que ele se torne um indivíduo útil e dócil. Conjugase, portanto, o que Passetti (1999) chama de um “dispositivo de longa duração, infinita e
contínua”, ou, como Foucault expõe: “o que era ilha, local privilegiado, medida circunstancial
ou modelo singular, torna-se fórmula geral.” (FOUCAULT, 1999)
Foucault, no entanto, nos lembra que é necessário não apenas focalizar os efeitos de
sujeição e de repressão dos mecanismos punitivos e disciplinares, mas principalmente os
efeitos positivos, criadores das tecnologias de poder que ganham predominância na
sociedade.
Na análise dos dispositivos de poder, Foucault nos incita a não se
concentrar apenas nos efeitos repressivos dos mecanismos punitivos,
mas a os recolocar entre a série de seus efeitos positivos e de suas funções
sociais: a ineficiência prática de um dispositivo em relação a seus
objetivos proclamados não lhe rende nulo, mas ao contrário, assegura
sua perpetuação, como se essa falha [échec] fosse parte integrante de seu
funcionamento (como por exemplo nas prisões, ciências humanas...)
(BIETLOT, 2003, tradução minha)
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Portanto, é necessário observar que não basta compreender a propagação desses
mecanismos de disciplina como instrumentos de repressão que planificam a
individualidade conforme um padrão pré-estabelecido de conduta; mas observar os efeitos
positivos que a instalação massiva desses dispositivos tem na sociedade, ou seja, a criação
de sujeitos úteis, dóceis, que funcionem a partir das exigências da racionalidade de governo
auto-limitadora – com suas bases na economia política clássica – e que se baseia na
conformação dos mecanismos disciplinares anteriormente citados.
Dessa forma, o estabelecimento de um padrão “prisional” para a estruturação das
escolas, das fábricas e dos hospitais (além, naturalmente, das prisões) faz com que essas
instituições tornem-se verdadeiras “fábricas” de indivíduos úteis, seja por discipliná-los
desde a juventude nas escolas, com um sistema de educação rígida e baseada na obediência;
forçá-los a um regime de trabalho maçante e extenso, com regras e normas rígidas de
conduta e praticamente nenhum espaço para contestação ou criatividade no processo
produtivo; ou, em situações circunstanciais, “re-discipliná-los” por meio do confinamento e
da exclusão social nas prisões, ou removê-los da convivência social para que não ofereçam
perigos à saúde do resto dos indivíduos, nos hospitais e instituições psiquiátricas.
Um indivíduo considerado normal nessa sociedade, portanto, inicia sua trajetória no
sistema familiar, também já predisposto a inculcar os métodos disciplinares e a rigidez
necessária para a sujeição à ordem social, e progride de um espaço a outro, da família para
a escola e, posteriormente, para o trabalho, até sua aposentadoria e eventual morte,
recriando esse movimento para as gerações futuras ao constituir uma nova família. Caso
haja algum desvio no meio do caminho, seja por motivos de saúde, insubordinação ou ação
criminosa, esse sujeito será removido da sociedade para que não se mantenha nenhuma
presença que insira rupturas ou contradições aparentes nessa organização.
Essa sociedade portanto, se organiza a partir da relação docilidade-utilidade que
perpassa todos os elementos da vida social; entretanto, a inserção desse indivíduo na
organização se dá, como Deleuze (2010) observa, em dois polos: o indivíduo, definido por
uma assinatura, inserido por um número de matrícula em uma massa.
“As sociedades disciplinares têm dois polos: a assinatura que indica o
indivíduo, e o número de matrícula que indica sua posição numa massa. É
que as disciplinas nunca viram incompatibilidade entre os dois, e é ao
mesmo tempo que o poder é massificante e individuante, isto é, constitui
num corpo único aqueles sobre os quais se exerce, e molda a
individualidade de cada membro do corpo (Foucault via a origem desse
duplo cuidado no poder pastoral do sacerdote – o rebanho e cada um dos
animais – mas o poder civil, por sua vez, iria converter-se em 'pastor'
laico por outros meios). (DELEUZE, 2010: 226)
Dessa maneira, o indivíduo se diferencia dos outros pela manutenção de uma
assinatura, um sinal gráfico utilizado para comprovar que um documento, por exemplo, se
refere àquela pessoa específica, e não outra; e, ao mesmo tempo, esse sujeito depende para
sua existência social de estar inserido em uma massa de pessoas, ser parte desse grupo
social universal, e se insere nesse grande conjunto por meio de um número de matrícula,
como por exemplo o número de RG utilizado no Brasil, ou, em casos mais específicos, seu
número de registro no trabalho ou em uma instituição de ensino.
Esse modo de funcionamento do poder, com a prevalência desses mecanismos
disciplinares e seu regime de verdade próprio (com a manutenção de elementos das
sociedades de soberania cronologicamente anteriores, como os sistemas jurídicos, por meio
da sobreposição de formas analisada anteriormente) manteve-se como forma
predominante desde o final do século XVIII até o século XX, quando atinge o que Deleuze
chama de seu “apogeu” (DELEUZE, 2010). No entanto, como o filósofo francês enfatiza no
“Post-Scriptum sobre as Sociedades de Controle”, o próprio Foucault reconhecia a
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brevidade dessa forma, expondo que enquanto analisávamos os mecanismos disciplinares,
eles já se transformavam em algo novo, que ainda deveria ser estudado. O que Deleuze
propõe, então, é que estamos vivenciando, a partir do final do século XX, uma crise nos
mecanismos de disciplina, que leva ao estabelecimento do que ele denomina de sociedade
de controle, uma forma de organização diferente que se conecta diretamente com o contexto
contemporâneo do capitalismo e da organização social característica desse sistema
econômico na atualidade, e pode ser observado a partir da perspectiva de sobreposição de
formas e da positividade dos efeitos de poder apresentada por Foucault.
Nesse sentido, a retomada das noções de soberania e disciplina a partir de uma
perspectiva de sobreposição pode abrir caminhos para um estudo que perceba a
contemporaneidade de modo não estático; isso significa, portanto, observar as relações de
poder enquanto dinâmicas, mutáveis e em constante movimento, de forma que a
prevalência de um conjunto de técnicas não elimina a sobreposição com tecnologias de
outras formas, a partir daquilo que Foucault observa como a convivência de elementos
heterogêneos sem que haja necessariamente uma síntese. Essa chave apresentada por
Deleuze, o controle, portanto, não deve ser vista como uma sintetização das formas
apresentadas neste trabalho, nem como uma tipificação explicativa da totalidade das
relações de dominação em nossa sociedade, mas como um elemento explicativo que pode
apresentar novos caminhos para a análise social a partir das bases foucaultianas.
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RESUMO: O presente texto propõe uma análise sobre as estratégias que produzem a
tolerância como uma técnica a serviço da biopolítica, nos discursos que circulam e
produzem efeitos na educação. Olhar para a constituição de um modo de vida tolerante com
as diferenças nos discursos Contemporâneos parece interessante a medida que permite
entender a produção de um tipo de biorregulação empreendido pelo Estado, através da
escola. Nesse registro, o discurso como ferramenta conceitual possibilita, numa abordagem
pós-estruturalista que toma por base os estudos do filósofo francês Michel Foucault,
tensionar um conjunto de materiais organizados pelo Estado, a partir de seus múltiplos
órgãos administrativos, e publicados na rede mundial de computadores. Entendo que, ao
produzir a tolerância como meta para a educação, o Estado reposiciona as relações entre
distintos grupos identitários e inventa um modo de vida coletiva.
ABSTRACT: This paper presents an analysis of the strategies that produce the tolerance as
technique in the service of biopolitics, in discourses that circulate and take effect in
education. Look for the formation of a tolerant way of life with the differences in
Contemporary discourses seems interesting to measure allowing understand the
production of a type of bioregulation undertaken by the State, through the school. In this
record, the discourse as a conceptual tool enables, in a post-structuralist approach based on
the studies of the French philosopher Michel Foucault, tensing a set of materials organized
by the State, from its many administrative organs, and published on the World Wide
computers. I understand that, to produce tolerance as a goal for education, the State
repositions the relationships between different identity groups and invents a way of
collective life.
PALAVRAS-CHAVE: Tolerância; Respeito; Educação; Diversidade.

PARA APRESENTAR O TEMA
Temos uma tecnologia que, por sua vez, é centrada não no corpo, mas na vida;
uma tecnologia que agrupa os efeitos de massas próprios de uma população,
que procura controlar a série de eventos fortuitos que podem ocorrer numa massa viva;
uma tecnologia que procura controlar a probabilidade desses eventos,
em todo caso em compensar seus efeitos (FOUCAULT, 2010, p. 209).
Michel Foucault (2010), em seu curso Em defesa da sociedade – proferido no Collège
de France, entre os anos de 1975-1976 – descreve um tipo de tecnologia que passa a
denominar como biopolítica. De acordo com o filósofo, a biopolítica articula formas de
controle sobre a vida da população. Pensar, com Foucault, sobre as engrenagens articuladas
na composição de uma tecnologia que controla alguns eventos e potencializa outros, dentro
de uma massa viva denominada população, constitui o exercício central deste texto. Para
isso, proponho olhar para uma técnica específica e seus efeitos sobre a população. Entendo
a ênfase discursiva atual sobre a constituição de um tipo de tolerância, que permita a
convivência pacífica e ordeira entre todos, como uma técnica que, articulada a outras peças
e engrenagens, compõem uma tecnologia biopolítica. Sua problematização constitui o mote
destes escritos.
Pretendo tensionar as ênfases na tolerância e no respeito ao outro, que aparecem
coladas aos discursos sobre inclusão educacional e se desdobram nas políticas públicas de
Doutoranda em educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. Bolsista
Capes/Proex.
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atenção à diversidade. Parece-me produtivo olhá-las a partir das teorizações propostas por
Michel Foucault, sobretudo no que refere à biopolítica. Para construir uma argumentação
que mostre a produção dos discursos sobre a tolerância e sobre o respeito, como técnicas
que operam um tipo de controle sobre a vida, divido este texto em duas partes.
A primeira delas circunscreve o campo teórico-metodológico que sustenta este
estudo, a partir de uma perspectiva pós-estruturalista, olhando especialmente para a noção
de biopolítica, a partir de Foucault. Busco, ainda, em Foucault, o conceito ferramenta
discurso para operar com os materiais. Para finalizar esta primeira parte descrevo a
materialidade que compõe a superfície analítica. Olhar para os discursos que passam a
circular na educação, por intermédio de materiais organizados por órgãos administrativos
vinculados ao Estado (como o MEC, por exemplo) e direcionados aos professores, parece
produtivo para entender os movimentos que pretendem empreender e as estratégias de
que lançam mão para atingir os objetivos propostos.
A segunda parte traz excertos dos materiais que me possibilitam atribuir ênfase aos
discursos sobre a tolerância e o respeito como operadores fundamentais para possibilitar a
convivência pacífica e ordeira entre as diferenças na escola Contemporânea. Saber viver
juntos parece constituir um imperativo num tempo em que a diversidade, entendida como
coletivo das diferenças, invade a escola; e práticas culturais distintas e, muitas vezes,
contraditórias, passam a habitar o mesmo espaço e conviver.

O CAMPO TEÓRICO-METODOLÓGICO E AS FERRAMENTAS CONCEITUAIS
A biopolítica lida com a população, e a população como problema político,
como problema a um só tempo científico e político, como problema biológico e
como problema de poder, acho que aparece nesse momento
(FOUCAULT, 2010, p. 206).
Para desenhar um caminho que oriente o leitor ao longo do texto, começo por definir
as bases que sustentam a composição deste estudo. A primeira delas refere à perspectiva
pós-estruturalista como campo que inspira os movimentos realizados sobre o objeto de
pesquisa. Por pós-estruturalismo entendo um campo teórico inventado na França, na
segunda metade do século XX. Peters (2000, p. 29) o define como “um movimento de
pensamento – uma complexa rede de pensamento – que corporifica diferentes formas de
prática crítica”.
Dentro desse campo me aproximo das teorizações do filósofo francês Michel
Foucault, sobretudo às suas discussões sobre biopolítica e ao conceito ferramenta discurso,
forjados por ele. Interessa-me olhar para a tolerância – objeto deste estudo – como técnica
de aproximação e de convivência que possibilita um tipo de vida em sociedade, sobretudo,
num tempo em que a diversidade se torna um conceito central nas discussões sobre
educação, pela ênfase na inclusão escolar. Ao conformar condutas tolerantes frente as
diferentes culturas que compõem a sociedade, a educação possibilita um tipo específico de
vida coletiva, pautado em uma cultura de paz, e, parece-me, caracteriza uma técnica posta a
serviço de uma tecnologia biopolítica, ao ordenar os escolares com base em conhecimentos
produzidos sobre cada grupo, que permitam delimitar as suas práticas e aferir-lhes um tipo
de respeito.
Foucault (2008a, p. 431) sinaliza que a biopolítica constitui “a maneira como se
procurou, desde o século XVIII, racionalizar os problemas postos à prática governamental
pelos fenômenos próprios de um conjunto de viventes constituídos em população: saúde,
higiene, natalidade, longevidade, raças”. Por população, Foucault (2008b, p. 28) descreve a
“multiplicidade de indivíduos que são e que só existem profunda, essencial e biologicamente
ligados à materialidade dentro da qual existem”. Para ordenar a controlar tal multiplicidade
de indivíduos na Contemporaneidade, a invenção de um tipo de conduta, capaz de exercer
a tolerância e o respeito ao outro, parece fundamental, a fim de evitar prováveis embates
entre grupos identitários distintos.
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A partir dessa definição, entendo que a organização de um tipo tolerante de vida
coletiva constitua um dos fenômenos, que podem ser atribuídos à população, na
Contemporaneidade. Para viver junta, num contexto de aproximação entre grupos
identitários distintos, a população precisa dos direcionamentos empreendidos pela ênfase
discursiva na tolerância e no respeito ao outro. Zarka (2013, p. 40), num tom bastante
prescritivo, indica que “a tolerância deve entrar nos hábitos e nas instituições para
modificar as atitudes, as condutas individuais e coletivas”, para possibilitar a coexistência
entre os diversos grupos identitários que constituem os Estados democráticos. Para ele a
tolerância configura uma aptidão a ser adquirida por meio de direcionamentos produzidos
pela educação. A educação constituiria, assim, o único meio capaz de produzir a tolerância.
O filósofo italiano Roberto Esposito, por sua vez, indica um caminho que ultrapassa
uma provável coexistência entre os indivíduos, ao tensionar as possibilidades de viver-com
na Contemporaneidade. Esposito estabelece relações entre o cum (latim), o mit (alemão) e
o with (inglês) para dizer que todos os três compartilham características similares e
sinalizam para um vínculo, algo que junta (NANCY, 2007). Para ele,
Cum põe juntos ou torna juntos, porém não é nenhum misturador,
nenhum articulador, nenhum sintonizador, nenhum colecionador.
É um respeito, como se adverte quando “com” significa também
“com respeito a”: estar bem/mau com alguém, estar/não estar em
paz consigo mesmo. Este respeito (que também pode ser um para –
bem disposto para alguém – um estar voltado-para) é um tomar
conta, uma observação, uma consideração (mas em um sentido que
não é necessariamente de deferência), é um olhar de atenção ou de
interesse, de vigilância também, em especial de desconfiança ou de
circunspeção, ou inclusive de inspeção, mas também pode ser de
simples registro: menos que um tomar em conta, um tomar nota,
um lidar-com (este transeunte que cruzou por mim, por exemplo) 2
(NANCY, 2007, p. 16).
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Percebo que as distintas ênfases identitárias e os estranhamentos potencializados
pela aproximação geográfica entre grupos identitários distintos, demandam técnicas
capazes de mobilizar um tipo de tolerância, como discute Zarka (2013) e um tipo de
respeito, como sinaliza Esposito (2007), a fim de possibilitar uma convivência entre os
grupos, que ultrapasse o sentido de suportabilidade e viabilize condições para viver-com.
Tais processos implicam na potencialização das condições de vida da população,
amenizando prováveis conflitos entre os grupos, que poderiam resultar em lesões ou
mortes de membros de cada um deles, pautados na intolerância. Como pretendo mostrar na
próxima seção, a tolerância e o respeito desenham-se nos materiais como condições para
que os indivíduos possam viver juntos.
Para entender o modo como a tolerância se constitui em técnica a serviço da
biopolítica, busco sustentação no discurso como operador metodológico e, a partir dele
percebo a constituição de algumas ênfases que inscrevem a tolerância no centro das
políticas educacionais de atenção à diversidade – como são chamadas as políticas que
articulam ações direcionadas aos distintos grupos que compõem a diversidade na educação,
sejam eles: negros, indígenas, LGBTTT 3, pobres, etc. Tais políticas fazem circular discursos
que desenham um tipo de olhar sobre o outro, constituindo-o a partir de referentes que
confiram respeito às suas práticas culturais. Entendo que tais discursos materializam a
racionalidade de uma dada época. Olhar para eles parece permitir olhar para os distintos
modos de condução das condutas em pontos específicos da história.
78F78F

Tradução livre, a partir do original em espanhol.
A sigla refere aos grupos denominados como: lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e
transgêneros.
2
3
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Mapeei um conjunto de cinco materiais, a partir dos quais me parece possível
localizar uma ênfase na constituição escolar de indivíduos tolerantes. Todos eles são
produzidos por órgãos vinculados ao Estado, o que confere com a qualificação de Foucault
para a constituição de uma biopolítica que, segundo ele “só pode ser concebida [...] como
‘uma biorregulação pelo Estado’” (SENELLART, 2008, p. 520). Para produzir a tolerância
como técnica de biorregulação, o Estado disseminou um conjunto de práticas pela
publicação dos referidos materiais. Importa marcar que três deles estão atrelados ao
Ministério da Educação quais sejam: 1) Educação como exercício de diversidade, publicado
em 2005; 2) Educação na diversidade: como indicar as diferenças?, publicado em 2006; e 3)
Diferentes diferenças, publicado nesse mesmo ano (2006). O quarto material, intitulado
Direito à educação, publicado em 2013, compõe a coleção Por uma cultura de direitos
humanos, organizada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o
quinto documento, intitulado Declaração sobre a tolerância, publicado em 1995, é
organizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO).
A partir da articulação desses documentos com as discussões que pautam estes
escritos, percebo a constituição de discursos que atribuem centralidade à tolerância e ao
respeito à diferença, como características chave para a vida em sociedade no tempo
presente. Para entender as ênfases discursivas que me permitem perceber esta
centralidade, organizo, na próxima seção, o tensionamento de excertos dos documentos
com algumas discussões teóricas sobre o tema.

ADMIRAR A DIFERENÇA: BASES PARA A CONSTITUIÇÃO DE UMA FORMA DE VIDA
COLETIVA
Poderemos conceber uma educação capaz de evitar os conflitos,
ou de os resolver de maneira pacífica, desenvolvendo o conhecimento
dos outros, das suas culturas, da sua espiritualidade?
(DELORS, 1998, p. 96-97).
Desde de, pelo menos, a última década do século XX, a educação escolarizada passou
a assumir papel importante na constituição de uma cultura de paz. Depois de duas grandes
guerras mundiais, que transformaram em cinzas cidade inteiras, as Nações Unidas
começaram a incluir a tolerância e o respeito entre os povos e às distintas culturas, como
metas para que cada nação contribua com a produção de um cenário de paz mundial. Antes
disso, por volta de 1960 a Europa já via emergir os primeiros movimentos pela
reivindicação de direitos para os grupos discriminados negativamente 4, como afirma
Wieviorka (2002). A partir desse cenário, o reconhecimento do outro e o respeito à sua
particularidade passaram a ganhar espaço nas políticas públicas, levando um contingente
maior de indivíduos a participar da vida coletiva e, por consequência, a criar condições de
competir no jogo econômico (LOPES, 2009).
O documento Direito à educação, sinaliza para a existência de um quadro de exclusão
educacional na raiz histórica de formação da nação brasileira.
79F79F

Na formação da nossa nacionalidade, alguns [segmentos] sociais foram
beneficiados, em detrimento do conjunto da sociedade. Fato este que
merece crítica e urgente reparo. A presença de núcleos de privilégio não
é compatível com nenhum dos princípios de justiça humana. E,
obviamente, as práticas, mesmo as mais sutis, que instalam a exclusão
social e segregação cultural não contribuem para a formação de uma
cultura e direitos humanos. A demanda por educação é um fenômeno
Expressão usada por Robert Castel (2011) para definir aqueles grupos que sofreram algum tipo de
discriminação, infligindo condições degradantes para a sua vida.
4
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atual. Não só a demanda por acesso, mas também a demanda por uma
educação de qualidade (BRASIL, 2013, p. 31).
O reconhecimento desse quadro e o atendimento das demandas por educação,
levantadas pelos grupos, encaminhou os investimentos do Estado na inclusão escolar,
fazendo dela, um imperativo deste tempo, como afirma Menezes (2011). A inclusão escolar
constitui parte das condições de possibilidade para a emergência dos discursos sobre a
tolerância na educação. A fim de dirimir possíveis estranhamentos entre os distintos grupos
identitários que adentram a escola e amenizar o choque entre culturas, a Comissão
Internacional sobre Educação para o século XXI, prescreve duas vias complementares para
a educação. “Num primeiro nível, a descoberta progressiva do outro. Num segundo nível, e
ao longo de toda a vida, a participação em projetos comuns, que parece ser um método eficaz
para evitar ou resolver conflitos latentes” (DELORS, 1998, p. 97). Descobrir o outro, olhar
para ele e ver além dos estereótipos, compõe um dos objetivos para a educação do século
XXI.
Termos como descoberta, respeito e admiração circulam com facilidade nas
orientações do Ministério da Educação, para o exercício da docência, desde a última década
do século XX. No Brasil, a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNS’s, com
o tema transversal pluralidade cultural, em 1997, marca a aparição da tolerância e do
respeito ao outro como fins educacionais. Segundo os PCN’s “o trabalho com Pluralidade
Cultural se dá a cada instante, exige que a escola alimente uma ‘Cultura da Paz’, baseada na
tolerância, no respeito aos direitos humanos e na noção de cidadania compartilhada por
todos os brasileiros” (1997, p. 117).
Antes disso, em 1995, a Declaração de princípios sobre a tolerância já previa uma
sinonímia entre os dois termos, sinalizando que:
a tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da
diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão
e de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. É
fomentada pelo conhecimento, a abertura de espírito, a comunicação e a
liberdade de pensamento, de consciência e de crença. A tolerância é a
harmonia na diferença. Não é só um dever de ordem ética; é igualmente
uma necessidade política e jurídica. A tolerância é uma virtude que torna
a paz possível e contribui para substituir uma cultura da guerra por uma
cultura da paz (UNESCO, 1995, p. 11).
Neste contexto, estimulados pelos PCN’s e pela referida declaração da UNESCO, vejo
proliferar discursos que instituem a tolerância na educação e, viabilizando a convivência
entre os escolares, ampliam as possibilidades de instrumentalização de indivíduos para
competir no jogo econômico, já que, sendo respeitados, os indivíduos não mais
abandonariam a escola. Ali permanecendo e se instrumentalizando para participar do jogo,
cada indivíduo passa a ser inscrito em uma série de práticas escolares que potencializam o
governamento. Capturados pelas estatísticas educacionais, os indivíduos são incluídos em
um conjunto de políticas organizadas a partir dos pertencimentos identitários. Entendo que
a ênfase na tolerância faz operar uma trama que enreda os indivíduos e permite o seu
governamento. Sem que suas características fossem respeitadas pela escola, tais indivíduos
abandonariam esse espaço, o que justifica o conjunto de excertos que demonstra a
necessidade de criação de uma educação tolerante.
Fávero e Ireland (2005, p. 460), no documento Educação como exercício de
diversidade, sinalizam para a necessária constituição de uma educação que saiba “respeitar
a diversidade cultural de forma a não sobrepor uma cultura à outra, mas sim valorizar as
trocas de experiências interculturais”. A equiparação entre culturas passa a compor um
quadro em que a hegemonia de uma cultural branca começa a perder espaço e os grupos
historicamente discriminados avançam alguns degraus na hierarquia cultural. Para isso
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cumpre “colocar no centro da política pública em educação o valor das diferenças e a
diversidade com seus conteúdos étnico-racial, geracional, de pessoas com deficiência, de
gênero, de orientação sexual, regional, religioso, cultural e ambiental” (BRASIL, 2006, p. 8),
como sinaliza o documento Diferentes Diferenças.
Para valorizar as diferenças faz-se urgente conhecer o outro, catalogar as suas
características e definir contornos possíveis para as suas práticas, como afirma o
documento Educação na diversidade: como indicar as diferenças? “Educar para a diversidade
implica introduzir no processo pedagógico o conhecimento do ‘outro’, pois uma das formas
mais resilientes do preconceito e da exclusão e o desconhecimento do distinto e do
diferente” (TELES; FRANCO, 2006, p. 58). Parece-me que, a manutenção das diferenças no
campo do desconhecido cria um campo propício para a disseminação de imagens
fantasiosas para representar o outro, que, muitas vezes, favorecem distanciamentos dos
indivíduos entre si. Trazer os grupos discriminados para dentro da escola facilita o acesso a
esses outros e, estimulando o contato entre eles, dissipa possíveis concepções folclóricas
sobre a sua cultura.
Os elementos sinalizados nos materiais me parecem congregados nos três pilares
traçados para a educação na diversidade. Seus objetivos principais estão, assim, descritos:
“diminuir as desigualdades socioeducacionais históricas entre diversos grupos e áreas;
educar respeitando a diversidade do Brasil; e educar para a diversidade promovendo o
respeito e a admiração pelo que é diferente” (TELES; FRANCO, 2006, p. 58). Entendo que
essas metas compõem a base de sustentação das políticas de atenção à diversidade e são
produzidas a partir da definição de contornos que permitam a delimitação de fronteiras
identitárias, pelo conhecimento das características que compõe a cultura de cada grupo,
para estimular a aproximação entre culturas e legitimar um tipo de respeito possível através
do conhecimento do outro. Respeitar as diferenças e empreender um tipo de educação que
produza nos indivíduos um tipo de admiração pelas diferenças traduzem metas que
circunscrevem práticas escolares deste tempo. Não basta aprender os conteúdos escolares
legitimados pela escola, é necessário aprender a viver juntos, olhando para o outro não mais
como um estranho, mas como alguém a ser admirado. Pergunto-me: será necessário
admirar a diferença? Não seria o respeito à diferença uma meta suficientemente ousada?
Por enquanto, sou capaz de enxergar duas estratégias que possibilitam pensar sobre
estas questões, entendendo que, ao incluir todos na escola comum, as políticas de atenção à
diversidade agem sobre todo o contingente de escolares. Em primeiro lugar, essas políticas
de atenção à diversidade posicionam os indivíduos a partir de seus pertencimentos
identitários e permitem que, pelo acesso à escola, instrumentalizem-se para participar do
jogo econômico. Em segundo lugar, criam estratégias para amenizar os estranhamentos
entre distintas culturas e possibilitam um tipo de vida coletiva, sustentado no respeito ao
outro, à sua especificidade cultural, criando as condições para uma cultura de paz.
Empreendendo estas duas estratégias, as políticas de atenção à diversidade deslocam os
discursos sobre as identidades de uma função puramente representacional para mobilizar
os indivíduos nos espaços coletivos e potencializar a convivência pacífica entre todos.

PARA VIVER JUNTOS...
Ao longo deste texto tentei trazer alguns elementos que dão a pensar sobre a
constituição de um cenário educacional tolerante e respeitoso com as diferenças que
passam a habitar as escolas, a partir da constituição da educação como direito de todos e da
inclusão como um imperativo deste tempo. Destaquei os modos de abordagem e as
teorizações que me sustentam para entender a produção da tolerância como um tipo de
estratégia biopolítica, ao possibilitar o conhecimento e o contato com o outro e estimular o
respeito às suas diferenças.
Selecionei um conjunto de materiais que sugerem, entre outros aspectos, a ênfase
no respeito e na admiração às diferenças, como investimento necessário para a produção
de uma cultura de paz entre os povos. Entendo que essa ênfase resulta de uma série de
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condições que se engendram a partir dos resultados devastadores dos dois grandes eventos
bélicos que marcaram a história mundial e das reivindicações coletivas, organizadas por
distintos movimentos sociais para pedir acesso à educação e, por meio dela, garantir as
condições mínimas para participar do jogo econômico. Direcionar para a escola a
responsabilidade pela promoção da tolerância permite alcançar os grandes contingentes
populacionais que por ela passam, e propagar seus efeitos, produzindo nos escolares as
condições para disseminar esses discursos.
Nesse registro, parece-me que a tolerância se articula como engrenagem na
composição de um tipo de controle sobre a vida da população, em um país que começa a se
orgulhar da diversidade cultural que o conforma. Ostentar a diversidade de culturas como
riqueza, permite conduzir as condutas da população para não mais hostilizar o outro, mas
acolhê-lo, admirá-lo e respeitá-lo como ser proveniente de uma cultura distinta. Disseminar
essas concepções a partir da escola potencializa seus efeitos e começa a fazer de nós um país
atento às questões que envolvem a tolerância. Possibilita-se, assim, um modo de vida
coletiva.
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RESUMO: Este trabalho é resultante de pesquisa que teve por objetivo de estudo a
tolerância, dando enfoque na discussão existente entre as doutrinas de fundamentação dos
Direitos Humanos denominadas Universalista e Relativista. A pretensão é usar da dialética
para criar um debate no campo educacional que permita olhar (e reconhecer) o outro, o
culturalmente diferente, sob o véu da tolerância. Trata-se apenas de uma revisão
bibliográfica feita através de pesquisa qualitativa e exploratória.
PALAVRAS-CHAVE: Tolerância. Sujeitos. Cultura. Educação. Multiculturalismo.
ABSTRACT: his work is the result of research that aimed to study tolerance, by focusing on
the existing dispute between the foundation doctrines of Human Rights called Universalist
and Relativistic. The intention is to use the dialectic to create a debate in the educational
field that allows look (and recognize) the other, the culturally different, under the veil of
tolerance. It is just a literature review done through qualitative exploratory study.
KEYWORDS: tolerance. Subject. Culture. Education. Multiculturalism.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A tolerância pressupõe a consideração pela existência do outro ou daquilo que difere
de algo, e condiz com a configuração da liberdade em um ambiente humano organizado,
admitindo, suportando e possibilitando a prática de atuações e manifestações. A prática da
tolerância tem relação direta com a ideia de cultura na medida em que a amplitude de seus
contornos decorre dos fins e valores que diferem dos seus e que são incorporados em
atuações e manifestações culturais extravagantes.
É difícil identificar as raízes de aplicação terminológica que primeiro sustentaram e
justificaram a necessidade da tolerância. Deve-se reconhecer a importância das
fundamentações teológico-cristãs sobre a tolerância, criadas pelo jurista italiano Marsílio de
Pádua. O referido autor foi precursor da chamada teoria da tolerância, como bem demonstra
Möller (2006, p. 57):
Em razão das argumentações por ele sustentadas, no livro Defensor da
Paz, de 1324, acerca de a sagrada Escritura preconizar a espontaneidade
da conversão em razão de esta consistir em um convite à fé que era
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Transnacionalização”. Orientanda do Prof. Dr. Vicente de Paulo Barreto e doutoranda em Ciências
Jurídicas Universidade de Buenos Aires (UBA). Mestre em Integração Latino-Americana pelo
Mestrado em Integração Latino-Americana (MILA) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
na linha de pesquisa Direito da Integração. Especialista em Direito Constitucional aplicado pelo
Centro Universitário Franciscano (UNIFRA). Especialista em Bioética pela Universidade Federal de
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formulado por Deus, fato que desautorizaria o pretenso cometimento de
atos coercitivos e punitivos em nome da fé, e que dava azo a formação de
uma postura favorável ao encaminhamento de supostos infiéis e heregesentão perseguidos pelos tribunais eclesiásticos- para tribunais seculares,
de forma a que fossem julgados como transgressores da lei civil, se assim
o fossem considerados
O debate sobre a tolerância ganhou proporções e consequências a partir da divisão
religiosa do século XVI em razão da Reforma Protestante. O movimento reformista da
estrutura da igreja cristã iniciou-se com a Reforma Luterana, fruto da manifesta revolta do
sacerdote alemão Martin Luther contra a corrupção existente na Igreja Católica mediante a
publicação de As noventa e cinco teses, em 1517. O fator principal que motivou a revolta de
Martin Luther contra a estrutura da Igreja Católica foi a venda de Indulgências promovida
pelo então Arcebispo de Mainz, Alberto de Brandemburgo, um nobre que havia comprado
um cargo eclesiástico mediante empréstimos, e que havia obtido autorização do Papa para
fazer o levantamento de dinheiro, mediante a venda de indulgências, desde que a metade do
dinheiro fosse utilizado na construção da Basílica de São Pedro em Roma.
Em função da reforma protestante, com o desenvolvimento - que com ela ganha
ímpeto - do pluralismo como valor que admite formas diferentes de pensamentos, e do
Liberalismo Político que afirma a prioridade das liberdades básicas e dos direitos de
cidadania sobre todos outros fins e valores com os quais poderiam entrar em conflito. A
reforma promoveu a ruptura da hegemonia política e espiritual da Igreja Católica Apostólica
Romana através do desenvolvimento da ideia do pluralismo religioso, assim como das
múltiplas discussões acerca da liberdade de que dela recorreram, BECKER,1980, p. 376).
Desse modo, o presente estudo objetiva tentar chamar a atenção para a inserção da
tolerância no pensamento e na educação do outro sujeito, um igual em direitos e obrigações,
mas um diferente na cultura e forma de perceber o universo.

SOBRE TOLERÂNCIA E MULTICULTURALISMO
O filósofo Benedictus de Spinoza, em 1670, em seu livro Tratado Teológico-Político,
contribuiu para a construção de uma teoria da tolerância. O filósofo manifestou-se favorável
à garantia da liberdade para que os dissidentes da religião, da pátria construíssem templos
de pequena dimensão em áreas afastadas. Com relação aos templos da religião oficial
deveriam ser grandes e pomposos. A fundamentação da tolerância erigiu-se a partir de
discussões que envolviam o âmbito de atuação religiosa, todavia fomentaram debates que
envolviam o meio cultural de atuação civil, assim pode-se dizer que o tema da tolerância
envolvia não apenas esta óbice religiosa, mas também a óbice civil, de forma que ambas
convergiam teoricamente.
Norberto Bobbio (2004, p.206) eminente jus-filósofo, também se preocupou em
estudar a tolerância. Em seu livro a Era dos Direitos Bobbio desenvolve o tema, iniciando
com a seguinte citação:
Inicio com uma consideração sobre o próprio conceito de tolerância e
sobre o diferente uso que dele se pode fazer em diferentes contextos.
Essa premissa é necessária porque a tolerância cuja as razões pretendo
analisar corresponde a apenas um dos seus significados, ainda que seja o
historicamente predominante. Quando se fala em historicamente
predominante, o que se tem em mente é o problema de convivência de
crenças (primeiro religiosas, depois políticas) diversas. Hoje o conceito
da tolerância é generalizado para o problema da convivência das
minorias étnicas, lingüísticas, raciais, para os que são chamados de
diferentes. Os problemas a que se referem esses dois modos de entender,
de praticar e de justificar a tolerância não são os mesmos. Uma coisa é o

– 664 –

problema da tolerância de crenças e opiniões diversas, que implica um
discurso sobre a verdade e a compatibilidade teórica ou prática de
verdade até mesmo contrapostas; outra é o problema da tolerância em
face de quem é diverso por motivos físicos ou sociais, um problema que
pões em primeiro plano o tema do preconceito e da conseqüente
discriminação.
Evidencia-se o problema da reunião de fins e valores díspares ambicionados por
indivíduos e comunidades culturais no ambiente comportado pela organização política, de
forma a comprometer a forma concebida para a promoção da união social, na medida em que
uma comunidade cultural que não consegue conformar uma concepção de bem comum
restrita que lhe é peculiar, subordinando e limitando as demais concepções abrangentes que
se encontram em seu âmago, tende a ter dissolvidos os vínculos sociais que a mantinham
unida.
A realização do valor da tolerância, o qual ao mesmo tempo é aliado e decorrente do
pluralismo cultural, depende, todavia, da compatibilização de liberdades. O desenvolvimento
moderno e contemporâneo da doutrina do Liberalismo Político, neste ínterim, tenta
demonstrar como um regime de liberdade pode tratar a pluralidade cultural de forma a que
se obtenham vantagens dessa diversidade humana, em Möller (2006, p.62)
Nesta linha de raciocínio convém citar Walzer (1999, p.12):
A questão da tolerância coloca-se quando não é possível viver em
conjunto sem haver abdicação significativa da liberdade. A convivência
presume um espaço de vida comum no contexto de uma história aceita,
de valores partilhados, de regras assumidas, e, sobretudo de comunhão
de fins. A tolerância reenvia aos indivíduos e povos que não querem viver
juntos à simples coexistência, razão pela qual supõe a existência de
regras mínimas de reciprocidade que devem impedir que indivíduos e
grupos, que não se amam, se matem. “A tolerância torna a diferença
(cultural) possível; a diferença torna a tolerância necessária”.
Esta linha de pensamento contribui para estabilidade social mediante a
sistematização das liberdades, razão pela qual aceita a pluralidade cultural como um fato e
como valor da vida moderna e contemporânea, desde que as concepções abrangentes de bem
e as visões do mundo das quais estas resultam, respeitem limites de tolerância definidos
como apropriados para a coexistência de culturas diferentes. Touraine (1999, p.1)
A valorização da tolerância passa a configurar-se em torno do problema
da compatibilização de liberdades, o qual, por estar atrelado à maneira
pela qual as culturas se erigem, encaminha-se a uma tomada de solução
que preconize a harmonização cultural. A tolerância cultural deve
comportar, assim, diferenças existentes entre diversas identidades
individuais e culturais – derivadas das maneiras distintas de
configuração e interpretação acerca dos fins e valores da cultura da qual
participam - de forma combinada com a noção de que participam e
compartilham de um mesmo ambiente (mundo), razão pela qual as
condutas devem ser racionalmente harmonizadas (compatibilizadas)
pela configuração de uma comunidade política.
Dito de outra forma, as concepções abrangentes de bens partilhados por indivíduos
e comunidades culturais organizadas sob a forma e as concepções restritas de bem, de
comunidades culturais organizadas sob a forma de sociedades nacionais, deveriam ser
submetidas a uma concepção restrita de bem comum que deveria figurar acima de todas as
demais mediante a constituição de uma comunidade cultural global politicamente
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organizada sob a forma de sociedade, a qual fosse dotada de autoridade e constituída de
poder suficiente para o estabelecimento de uma legislação universal.
Os critérios de razoabilidade promovem a harmonização cultural. A dicotomia que
envolve a harmonização cultural configura-se entre o que se ambiciona enquadrar como
situado em uma hierarquia inferior porque percebido como derivado de concepções de bens
contingentes, relativas e particulares assumidas nas mais diversas expressões culturais,
desde o menor até o maior âmbito da comunidade cultural que não atinja a universalidade;
e o que se ambiciona enquadrar como situado numa hierarquia superior porque percebido
como derivado de concepções de bem que podem ser sustentadas como interculturais, e,
portanto, que pode ser preconizado como pertencente a todos os seres humanos, como
expressão de fins e valores dotados de validade universal e de potência absoluta, Boas (2004,
p.54)
Dewey, em sua obra, analisa o estudo conjunto da sociedade com a cultura pelo
caminho antropológico, visando a harmonização sociedade /cultura, para tanto desenvolve
o chamado relativismo razoável.
O modo de estudo das culturas imbricado com o estudo da sociedade, tal
qual é promovido no campo da antropologia – disciplina que fez da idéia
de cultura o núcleo central de pesquisa – contribui para a perspectiva de
desenvolvimento de harmonização cultural, na medida em que se
capacita para a determinação das tendências que são comuns a todo
gênero humano e das que pertencem apenas a comunidades culturais e
sociedades nacionais determinadas. O método comumente preconizado
ao estudo e à compreensão da variedade da cultura humana denominase relativismo razoável, o qual não se constitui em um relativismo do tipo
“vale-tudo” que consistiria na prática discursiva tendente a sustentar que
as práticas de outras comunidades e povos, por mais repreensíveis que
as consideremos, não podem ser condenadas na medida em que elas são
aprovadas pelas culturas desses povos. (1970, p.119).
O valor da tolerância, em um ambiente global, caracteriza-se pelo fato do pluralismo
cultural afirmar-se como inquestionável, haja vista apresentar-se significativamente como o
sustentáculo da própria convivência, assim como elemento que dá forma à ideia de
manifestação cultural livre porque realizada dentro de um espaço delimitado de
autodeterminação. A postulação da tolerância cultural possibilita a existência da diversidade
cultural e a ampliação do exercício de liberdades.
Bobbio (2004, p.208) analisa a questão da tolerância sobre outro aspecto, qual seja,
a relação entre o tolerante e o intolerante, buscando traçar a possibilidade de convivência
entre ambos no tempo de rupturas, sejam elas religiosas ou políticas. Da acusação que o
tolerante faz ao intolerante, isto é de ser um fanático, o intolerante se defende acusando-o
de, por sua vez, ser um cético ou, pelo menos, um indiferente, alguém que não tem convicções
fortes e que considera não existir nenhuma verdade pela qual valha a pena lutar.
É bem conhecida a controvérsia que se acendeu no princípio do século
entre Luigi Luzatti, autor de um livro em que exalta a tolerância (La
liberta di coscienza e di scienza, 1909) como princípio inspirador do
estado Liberal, por um lado, e por outro, Benedetto Croce, o qual, depois
de ter afirmado que a tolerância é “a fórmula prática e contingente e não
princípio universal, não podendo ser empregada como critério para
julgar a história, a qual, no caso, tem critérios que lhes são intrínsecos”,
replicou que, entre os tolerantes, “nem sempre estiveram os espíritos
mais nobres e heróicos. Com freqüência, estiveram entre eles os retóricos
e os indiferentes. Os espíritos vigorosos matavam e morriam”. E concluía:
“Assim é a história e ninguém pode mudá-la”. A acusação de Croce é
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muito precisa: os tolerantes podem ser, além de retóricos, também
“indiferentes”. A quem lhe fez notar que, dizendo isso, demonstrava ser
intolerante, Croce respondeu seraficamente que ele era tão pouco
intolerante que, no âmbito da história, era tolerante até mesmo com os
intolerantes.
Em suma, para o intolerante ou para quem se coloca acima da antítese tolerânciaintolerância, julgando-a historicamente e não de modo prático-político, o tolerante seria
frequentemente tolerante não por boas razões, mas por más razões. Não seria tolerante
porque estivesse seriamente empenhado em defender o direito de cada um a professar a
própria verdade, no caso em que tenha uma, mas porque não dá a menor importância à
verdade. Ao lado das más razões, existem também boas razões. Expondo-as, gostaria de
evitar a tentação de inverter a acusação e afirmar que não se pode ser intolerante sem ser
fanático. Considero que a antítese indiferença-fanatismo não remete exatamente à antítese
tolerância-intolerância que é essencialmente prática.
O Estudo referente à tolerância faz com que seja possível a manifestação daquilo que
é diferente frente a algo que prepondera ou que pode preponderar em um âmbito de atuação
específica e identificada, ganha especial relevo quando o espaço de manifestação desloca-se
de um campo decisório exclusivamente privado, no qual pode razoavelmente recomendar a
prática da tolerância como uma abertura para o conhecimento e como possibilidade para o
esclarecimento dialético, para um campo decisório público, ou ainda que tipicamente
privado, quando em vista do conteúdo sobre o qual se trata ou se manifesta, verifica-se uma
situação em que deve haver a prevalência do interesse público. Ainda na visão de Möller
(2006, p.69) é imperioso citar:
O conteúdo complexo e conturbado que enreda o mundo contemporâneo,
e que se projeta, de forma contínua, nas relações intersubjetivas e
interculturais-abarcadas neste termo aquilo que se pode definir como
relações interétnicas, interestatais, internacionais, intercivilizacionais,
etc. denota a necessidade cada vez mais premente de uma ordenação do
ambiente global soerguida a partir da efetivação do reconhecimento de
direitos válidos globalmente, dentre os quais a categoria dos direitos
humanos figura como a principal, ao mesmo tempo em que enseja uma
ampla gama de dificuldades concernentes à compreensão dos conteúdos
desta categoria de direitos, diretamente vinculadas com a possibilidade
de sua concretização. O caos Mundial parece prenunciar-se quando
vislumbramos inúmeros eventos e martírios, inaceitáveis sob o ponto de
vista ético, com que se defrontam os seres humanos e as estruturas
políticos-sociais concebidas, tais como: o abandono de populações
inteiras, as quais se encontram entregues a circunstâncias que envolvem
epidemias devastadoras, fome, miséria, submissão forçada perante
regimes políticos totalitários, genocídios e hecatombes de natureza
étnica e política.
O ambiente global passa pelo que se pode denominar como uma crise ou corrosão da
chamada ordem internacional, corroborada pelo aumento de tensões que envolvem
inúmeros protagonistas públicos e privados, que se reúnem em formas cada vez mais
descentralizadas e inconstantes de comunidades de interesses, as quais solicitam demandas
aos organismos políticos instituídos para dar conta da administração dos problemas comuns.
Bauman (1999, p. 63) em sua obra assim relata:
Os conturbados processos identificados como pertencentes à
globalização, desencadeiam profundas transformações no exercício do
poder socialmente organizado, é, sob a pecha de propaladas tendências
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globais, promovem atitudes de conformismo frente a pretensões
favoráveis à sua flexibilização cada vez mais abrangente. Esse processo
que enseja o definhamento da estrutura político-social dos Estados
nacionais, cujas causas não podem ser plenamente compreendidas em
face de sua complexidade, é acompanhado pelo florescimento de uma
nova consciência a respeito da natureza elementar e contingente de
coisas que anteriormente pareciam firmemente controladas, ou pelo
menos tecnicamente controláveis, e que agora se mostram insuficientes,
isto é, por uma percepção de que as coisas que antes aparentavam estar
sob o completo domínio do homem parecem estar fugindo ao seu
controle.
A formação da sociedade, que ora denomina-se como sociedade de massas, advém,
modernamente, quando grande parte da população dos já formados Estados nacionais
incorporou-se à sociedade política como consequência da ampliação considerável das
liberdades através da garantia dos direitos civis, políticos e sociais. Neste sentido Arendt
(2001, p. 120) explica:
O advento da sociedade de massas ensejou o que se pode expressar como
um mal-estar cultural, na medida em que a idéia de povo, até então
identificada com um processo eficiente de interiorização homogênea da
cultura específica de uma comunidade pelos indivíduos que fazem parte
de uma sociedade política, e que comporta, como personificação de um
corpo coletivo, uma vontade geral adequadamente conformada para
intentar ações em nome da coletividade, e que geralmente mantém
relações diferenciadas e excludentes para com aqueles indivíduos com
fins e valores preponderantemente esparsos, que mantém relações
indistintas e inclusivas para com os indivíduos que estão fora de sua
conformação.
O mal-estar cultural originado no centro das sociedades modernas já não encontra
motivos para sua configuração somente nas dificuldades de agregação associativa,
considerada em seu âmbito cultural particular e originário, mas também, em face do
processo de globalização, encontra como motivos que o ensejam, o aumento do trânsito de
indivíduos, agrupamentos humanos e povos, sobretudo, de informações culturais distintas
dentro do âmbito territorial, até então exclusivo, de atuação particular de culturas
específicas.
A vida social, cada vez mais, é forçada a interagir com novos elementos, sendo que
desta interação resulta nova complexidade e identificações. Levy (1999, p.37) demonstra
com a seguinte citação:
Os elementos da vida social foram e são profundamente afetados pelos
avanços tecnológico-comunicacionais que fizeram e fazem com que
contatos realizados entre diferentes culturas e civilizações, que na maior
parte da existência da humanidade haviam sido inexistentes ou
intermitentes, se tornassem tão freqüentes e, dada uma anulação das
distâncias especiais e temporais pela virtualização da comunicação e da
informação, Instantâneos, que se torna cada vez mais complexa a
operação de identificações, diferenciações e hierarquizações a respeito
das manifestações culturais, feitas conforme uma escala de importância
coadunada com a fonte político-cultural da qual emana, que influenciam
debates e decisões no campo das comunidades.
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Convém lembrar, também, Santos (2001, p. 144) que alerta para os novos discursos
e para a percepção duvidosa da concepção hegemônica da modernidade. O autor assim
relata:
Tudo parece ter começado a mudar nos últimos anos e as revisões
profundas porque estão a passar os discursos e práticas identitárias
deixam no ar a dúvida sobre se a concepção hegemônica da modernidade
se equivocou na identificação das tendências dos processos sociais, ou se
tais tendências se inverteram totalmente em tempos recentes, ou ainda
sobre se se está perante uma inversão de tendências, ou antes, perante
cruzamentos múltiplos de tendências opostas sem que seja possível
identificar os vetores mais potentes. Como se calcula, as dúvidas são
acima de tudo sobre se o que presenciamos é realmente novo ou se novo
é o olhar com que presenciamos.
Como estamos numa face de revisão radical do modelo epistemológico da ciência
moderna, é bem possível que seja sobre tudo o olhar que está a mudar. Mas, por outro lado,
não parece crível que esta mudança tivesse ocorrido sem nada ter mudado no objeto do
olhar, ainda que para maior complicação, seja debatível até que ponto tal objeto pode ser
sequer pensado sem o olhar que o olha.
A cultura de valores associativos sofre influxos múltiplos que, na medida em que
sobrecarregam os centros de poder existentes, promovem a dispersão das comunidades
organizadas sob a forma de sociedades nacionais, eis que os aparatos organizados por estas
já não conseguem responder e dar conta das demandas que lhe são propostas pelos seus
próprios componentes originários. Os fenômenos vivenciados implicam um movimento
teórico-prático que apregoa o distanciamento da ideia sociológica clássica da sociedade
como um sistema bem delimitado e preponderantemente fechado, substituindo-a por uma
perspectiva de sociedade que se concentra na forma pela qual os vínculos sociais de
comunidade político-culturais conseguem ordenar-se ao longo do tempo e do especa como
sistemas que se mantêm ao mesmo tempo abertos e fechados, incorporando adaptações
internas que decorrem da interação com o ambiente externo e da convivência com sistemas
distintos, Hall (2000, p.67). Ainda em sua fala Hall (2000, p.77) leciona:
Os movimentos que se evidenciam no campo político-cultural de
estruturação das sociedades incorporam, em grande medida, essa nova
perspectiva de sociedade, mas também remetem para manifestações
favoráveis à revalorização do espaço local, particular e restrito das
comunidades culturais, ensejando, por conseguinte, a revalorização das
idéias de tribo, etnia, nação e civilização, como bandeiras de significação
que são revigoradas com a função precípua de proteção cultural, mas que,
muitas vezes guardam desejos cônscios por hegemonia cultural. O
contexto do ambiente global, muitas vezes hostil, estimula a ocorrência
de conexões e coligações táticas entre comunidades determinadas e
sociedades nacionais, quer pertencentes a uma mesma civilização, quer
pertencentes a civilizações diferentes, que identificam afinidades
culturais e valorativas, quer pertencentes a uma mesma civilização de
acordo com objetivos bem delineados para a defesa e o desenvolvimento
de seus interesses, além de propagar seus valores, contra entidades,
instituições ou organismos que pertencem aa comunidades, sociedades
nacionais e/ou civilizações com finalidades culturais que se distinguem
ou se contrapõe a sua.
Um exemplo a ser mencionado encontra-se na obra de Huntington (1996, p. 19-29)
que assim relata:
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A guerra fria havia ocasionado a divisão das relações internacionais de
acordo com o enquadramento das sociedades nacionais em torno de
políticas mundiais marcadamente bipolares, lideradas do lado das
sociedades ditas democráticas pelos Estados Unidos da América, EUA, e
do outro lado das sociedades comunistas pela extinta União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. A divisão bipolar do mundo
produzia uma imagem da totalidade, na medida em que nada havia nele
que podia escapar e ser indiferente a uma importância na ordem das
coisas orientada para o equilíbrio entre as duas potências que se
aproximavam, ideologicamente, de uma parte considerável do mundo,
restando pouco espaço para os estados nacionais que pretendiam
manter-se neutros, países comumente chamados não-alinhados, e que,
para tanto, oscilavam continuamente entre os dois pólos. Após o fim da
Guerra Fria, em meados de 1990, a política mundial ganhou contornos
multipolares e multicivilizacionais.
A marca das identidades culturais no seio das civilizações não aponta para a
destruição ou supressão das identidades nacionais, tampouco das estruturas políticossociais concebidas, mas implica, sim, um processo de adequação destas a um contexto em
que as demandas irrompem as fronteiras culturais das sociedades nacionais, mediante a
transposição de uma área mais limitada na qual se reconhecem critérios, se estabelecem
parâmetros e se operacionalizam instrumentos de harmonização cultural, correspondente
ao âmbito das comunidades nacionais, para uma área mais abrangente, correspondente ao
âmbito das comunidades regionais, Levy (1999, p.212-219). A questão da harmonização
cultural e das identidades nacionais, acima tratadas, ligam-se diretamente ao fenômeno da
globalização. Evento transformador de identidades nacionais e, também de culturas, fator
que enseja o contato entre povos mais ou menos semelhantes com relação às práticas sociais,
sendo mais uma vez ressaltada a tolerância entre os entes das sociedades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término deste trabalho, o qual teve por objetivo de estudo a tolerância, dando
enfoque na discussão existente entre as doutrinas Universalista e Relativista, no tocante à
fundamentação dos direitos humanos, ainda que de maneira não-exaustiva, até mesmo
porque não há como se ter esta pretensão, visto o amplo debate existente no campo
doutrinário/humanitário, traça-se as seguintes considerações finais.
Debater o tema propiciou a reflexão de que em uma sociedade global composta por
diferentes grupos sociais, com experiências de formação diferentes, e às vezes até
antagônicas, culturas e identidades totalmente ímpares, a tolerância fixa-se como tema
indispensável para o debate dos rumos que a humanidade pretende tomar, seja aderindo a
um universalismo cosmopolita, seja reforçando as identidades e a cultura local. Estamos
ingressando em um período onde a retomada do ideal da antiguidade ligado à razão se torna
fundamental para o desenvolvimento social. O homem como centro de reflexão do próprio
homem, o homem como finalidade do próprio homem.
Percebe-se, também, que em virtude desse viés racional desenvolvido na
antiguidade, o homem passou cada vez mais a assemelhar-se, a identificar-se com os seus.
Isso se deu por influência das doutrinas de fé monoteísta, principalmente a cristã. Não coube
aqui discutir a manipulação política de tais doutrinas, mas sim exaltar o legado que as
mesmas deixaram para a compreensão da sociedade (ama o próximo como a ti mesmo). Um
legado baseado na igualdade (todos são iguais perante Deus) entre os homens, criando
assim laço comum entre todos.
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RESUMO: Neste texto trazemos uma discussão sobre a condução das condutas infantis pela
mídia televisiva. Para isso, percebemos nos especiais de Natal da Turma da Mônica,
transmitidos em canal aberto de televisão, na véspera de Natal, em 2002 e entre os anos de
2009 e 2012, uma interessante materialidade para estudo, pela sugestiva abrangência de
um programa formado por personagens reconhecidos pelas crianças e veiculado em horário
matinal. Olhamos para esse conjunto de vídeos a partir de um referencial pós-estruturalista,
pautadas, sobretudo, nos estudos de Michel Foucault sobre biopolítica. Interessa-nos
entender a condução de um tipo de conduta infantil, pela ênfase no consumo de presentes
natalinos como recompensa por (supostas) boas ações empreendidas ao longo do ano. A
conformação de um tipo de infância consumidora parece-nos constituir a centralidade dos
vídeos, conduzindo as infantes a partir de uma lógica mercadológica.
ABSTRACT: In this paper we bring a discussion of the conduct of children's conduction by
the television media. For this, we realize in the Christmas specials of the Turma da Monica,
transmitted in open television channel, on Christmas Eve, in 2002 and between the years
2009 and 2012, an interesting materiality to study, by the suggestive scope of a program
made up of recognized personages by children and transmitted in morning schedule. We
look at this set of videos from a post-structuralist framework, guided, above all, in the
studies of Michel Foucault on biopolitics. We are interested in understanding the conduct of
a type of child conduct, the emphasis on the consumption of Christmas gifts as rewards for
(supposed) good actions undertaken throughout the year. The conformation of a type
consuming childhood seems to constitute the centrality of videos, conducting infants from
a market logic.
PALAVRAS-CHAVE: Condução da conduta; Infância; Consumo; Felicidade.
“Era e ainda é o caráter ambivalente do
mercado que nos permite acreditar que pode
haver sempre alguma coisa para todo
mundo, ao passo que em um mercado governado
por escassez de produtos de utilidade ou
valor estabelecido é mais provável que as
trocas acabem resultando em vencedores
ou perdedores” (SENNETT, 2012, p. 99).
Nas sociedades Contemporâneas, a lógica do consumo parece produzir-se como um
imperativo. Por imperativo referimos a uma necessidade imperiosa que passa a orientar um
aspecto específico da vida da população. Essa lógica se produz a partir da articulação de
cada indivíduo como engrenagem na composição do jogo econômico (LOPES, 2009). Um
conjunto de estratégias passa a ser empreendido para que todos constituam em si condições
Educadora Especial. Mestre em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do
Estado do Rio Grande do Sul. Doutoranda em educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos –
Unisinos. Professora na Faisa Faculdades. Bolsista Capes/Proex.
2 Pedagoga. Mestre em Educação pelo Instituto Latinoamericano y Caribeño – Cuba. Doutoranda em
educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos. Professora e assessora pedagógica
na Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc. Bolsista Capes/Proex.
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mínimas para manter-se no jogo, seja na posição de consumidores, seja na posição de
competidores. Para azeitar as engrenagens e permitir o funcionamento ininterrupto desse
jogo, torna-se necessário instrumentalizar, cada vez mais cedo, os jogadores para que
produzam em si as dobradiças adequadas, os encaixes exatos para esse modo de vida.
Nesse registro, percebemos que as crianças são incitadas, desde muito cedo, a
desejar produtos que, em muitos casos, tornam-se recompensas pela prática do que se
convencionou chamar de boa ação. Brinquedos se transformam em instrumentos de
barganha na obtenção do que se deseja, fazendo com que os infantes aprendam
precocemente as regras desse jogo chamado mercado. Interessa-nos, ao longo deste texto,
analisar como se produzem, desde a infância, práticas que atrelam ao consumo certo tipo
de felicidade e inserem as crianças em uma lógica mercadológica.
Propomo-nos a problematizar a constituição de um tipo de infância orientada para
o consumo, tomando como superfície de análise os especiais de Natal da Turma da Mônica,
veiculados em canal aberto de televisão, na véspera da Natal, em 2002 e entre os anos de
2009 e 2012. A abrangência de um desenho animado transmitido em todo o território
brasileiro, pela televisão aberta, em horário matinal, parece-nos estratégica para
determinar sua escolha como material de análise. Esta superfície nos permite perceber a
operação de práticas que instigam o desejo e o consumo de mercadorias, na forma de
presentes natalinos, como meio para garantir a felicidade.
Para mostrar as práticas que nos permitem enxergar a produção de uma infância
consumidora organizamos este texto a partir da problematização de dois eixos principais
que se articulam na sustentação do argumento central. Deste modo, discutiremos, em um
primeiro momento, a composição de um cenário sobre o qual nos parece emoldurar-se a
lógica de consumo, pelo tensionamento do aporte teórico e dos conceitos ferramenta que
balizam nossa análise. Em um segundo momento, apresentaremos as ênfases discursivas
que nos possibilitam entender o consumo de mercadorias como sinônimo de felicidade.
Propomo-nos a discutir, ainda, as estratégias de controle que vinculam a prática de boas
ações a possibilidades de recompensa ou punição, atreladas ao presente (no sentido
material). Antes de adentrar a primeira seção, importa destacar que, para empreender o
exercício pretendido ao longo deste texto, utilizamo-nos de um aporte teórico de inspiração
pós-estruturalista, com ênfase nos estudos do filósofo francês Michel Foucault, que nos
permite exercer a suspeita e colocar em suspenso algumas verdades produzidas a partir de
invenções contingentes.

BALIZAS TEÓRICAS E FERRAMENTAS: DE ONDE PARTIMOS
Para instituir as balizas que orientam nosso olhar para o tema proposto,
começaremos por definir o que entendemos por infância para o recorte proposto neste
texto. Dentre as múltiplas possibilidades de conceituar essa fase da vida, aportamos na
definição que nos oferece Pagni (2010, p. 66), ao descrevê-la como “um estado no qual algo
vai tomando forma”. Parece-nos adequado pensar a infância como primeira etapa de
conformação da conduta. Hannah Arendt (1979) assinala a infância como fase em que o
indivíduo começa a tomar contato com um mundo que já existia antes da sua chegada. Nesse
processo de tomar contato e adaptar-se a um tipo de sociedade que antecede o indivíduo,
produzem-se práticas que nele imprimem características que lhe permitam inserir-se e
permanecer na sociedade.
Nesse registro, a noção de biopolítica, elaborada por Foucault (2010), parece
produtiva para articular algumas engrenagens que permitam o controle da infância e a
definição de algumas ênfases na condução das condutas infantis. O filósofo francês entende
biopolítica como uma tecnologia de poder que se constitui no final do século XVIII e provoca
um deslocamento de ênfases do homem-corpo para o homem-espécie (FOUCAULT, 2010),
pelo esmaecimento do eixo disciplinar e pela ênfase no eixo do controle, que permite o
exercício do poder sobre o conjunto de indivíduos que forma uma população, neste caso, a
população infantil. Foucault (2010, p. 204) diz que, “depois de uma primeira tomada de
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poder sobre o corpo que se fez consoante o modo da individualização, temos uma segunda
tomada de poder que, por sua vez, não é individualizante mas que é massificante”. Ao operar
sobre as massas, essa nova tecnologia de poder exerce um tipo de controle sobre a vida da
população e passa a ser denominada como biopolítica, pelo filósofo.
Com Foucault (2010) entendemos que não há o fim da ênfase na disciplina e o início
da ênfase no controle, mas que ambas se entrecruzam para produzir indivíduos adequados
às demandas de cada sociedade e de cada época. Distintas práticas permitem o
funcionamento dessas engrenagens e aparecem explícita ou sutilmente no cotidiano da
população, operadas por cada um de nós. Com isso queremos aproximar tais noções do
mundo da vida, daquilo que empreendemos todos os dias, sem mesmo nos dar conta.
Parece-nos que, na Contemporaneidade, as mídias, sobretudo a mídia televisiva, têm
contribuído para a disseminação de um tipo de conduta infantil que opera a partir da lógica
do consumo. Interessa-nos problematizar a constituição de uma infância consumidora que
se produz no cruzamento entre o consumo de objetos e uma (suposta) sensação de bemestar e felicidade, atribuída ao brinquedo. Entendemos que, ao vincular uma possibilidade
de ser feliz ao recebimento de presentes natalinos, os programas escolhidos para compor a
superfície analítica, constituem estratégias biopolíticas de poder sobre a infância e
produzem crianças consumidoras, consoantes com um tipo de sociedade de consumo.
Richard Sennett (2012) tensiona a produção de uma lógica de consumo na formação
de um tipo de desigualdade, visualizada nas sociedades Contemporâneas. De acordo com
dados apontados por ele, “nos Estados Unidos, o poder aquisitivo das crianças entre quatro
e doze anos aumentou de pouco mais de 6 bilhões de dólares em 1989 para mais de 23
bilhões em 1997 e 30 bilhões em 2002” (Ibidem, p. 173), mostrando o enredamento das
crianças nas redes de consumo. No Brasil, embora não tenhamos encontrado dados
estatísticos sobre o consumo infantil, percebemos que esse campo também preocupa o
Estado. De acordo com a cartilha Consumismo infantil: na contramão da sustentabilidade,
elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente, as crianças passam, em média, 5 horas diárias
em frente à televisão, aspecto apontado como um dos responsáveis pelo consumismo e pelo
aumento nas taxas de obesidade infantil.
Ao relacionar consumo infantil como exposição à televisão, a referida cartilha nos
direciona para a materialidade analisada ao longo deste texto. Olhamos para os programas
televisivos denominados Especiais de Natal da Turma da Mônica, para entender um tipo de
foco no consumo, diferente das propagandas que têm na comercialização de determinados
produtos seu objetivo principal. Entendemos que na relação entre brinquedo e felicidade
disseminada em todas as edições analisadas do programa, concentra-se uma ênfase no
consumo de brinquedos, criando uma necessidade mercadológica que atribui significado
para o evento natalino. Não temos, com isso, o objetivo de empreender uma análise de
cunho religioso. Queremos compreender o tipo de infância consumidora produzido pelo
programa. Para isso, ao longo da próxima seção, olhamos para os discursos dos personagens
em cada um dos especiais transmitidos em canal aberto de televisão, no ano de 2002 e
durante os anos de 2009 e 2012, ressaltando que tais programas se destinam ao público
infantil para tratar da temática natalina.

OS PRESENTES NATALINOS NA PRODUÇÃO DE UMA INFÂNCIA CONSUMIDORA
Existe hoje um gigantesco mercado voltado para os
consumidores infantis,
um mercado de brinquedos descolados, roupas quenão-podem-deixar-de-ser-compradas, jogos, e gadgets
eletrônicos. [...] Como em qualquer esfera do consumo,
esse gigantesco mercado quer convencer os
compradores juvenis de que precisam
daquilo que ainda não têm (SENNETT, 2012, p. 173).
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Relações de produção e consumo têm se estabelecido cotidianamente na vida dos
indivíduos na Contemporaneidade. Suspeitamos que esta lógica mercadológica produza
efeitos sobre as relações entre adultos e crianças e das crianças entre si e consigo mesmas.
Percebemos a conformação de um tipo de condução das condutas operado a partir das
influências da mídia e da cultura do consumo. Vivemos uma espécie de invasão da mídia:
televisão, internet, rádio, entre outras, adentram massivamente nosso cotidiano e o
cotidiano das crianças, que, em sua maioria, nascem imersas num universo midiático. Nesse
contexto, proliferam canais direcionados exclusivamente ao público infantil. A mídia, e de
modo mais específico a televisão, acaba por “assumir um papel significativo na construção
de valores culturais. A cultura do consumo molda o campo social, construindo, desde muito
cedo, a experiência da criança e do adolescente que vai se consolidando em atitudes
centradas no consumo” (CAMPOS; SOUZA, 2003, p. 14).
A infância, ao assumir um lugar na lógica do consumo diminui sua diferenciação em
relação à juventude e à adultez, o que transforma as formas como as crianças se inserem no
mundo. A conduta infantil passa a ser conduzida a partir de outras ênfases, dentre elas a de
que, pelo consumo, é possível chegar à felicidade ou, o que pode trazer ainda mais impactos
sobre a conduta infantil, a ideia de que a posse de bens de consumo, de objetos materiais
(no caso do material analisado os presentes de Natal) são um caminho rápido e seguro para
a felicidade. O exercício de análise dos materiais – os especiais de Natal da Turma da Mônica,
veiculados em canal aberto de televisão, na véspera da Natal, no ano de 2002 e entre os anos
de 2009 e 2012 – levou-nos a problematizar a constituição de um tipo de infância orientada
para o consumo e para a prática de boas ações que se vinculam a possibilidades de
recompensa na forma de presentes natalinos, como meio para garantir a felicidade.
A proliferação da educação através de múltiplos espaços sociais, diluída numa
“sociedade educativa” (NOGUERA-RAMIREZ, 2011), traz consigo a intensificação de
estratégias de condução das condutas infantis, sustentadas pelas narrativas de uma infância
desejada e pela crença de que as crianças devem ser educadas, cuidadas, ordenadas para a
um determinado tipo de sociedade, o que leva diferentes instâncias sociais (entre elas a
mídia televisiva) a dedicar esforços, para fazer desses pequenos ‘futuros homens de
proveito’, ou ‘adaptados à sociedade’ ou ainda ‘bem colocados na ordem das coisas do
mundo’ num processo que deve começar logo, de modo a fazer com que desde cedo as
crianças sejam iniciadas, conduzidas à lógica da felicidade pelo consumo, pelo objeto
material como recompensa pelas condutas corretas.
Esta sociedade que educa (e educar é conduzir), e o faz nos diferentes espaços
sociais, mobiliza técnicas de condução orientadas a garantir o processo de normatização e
normalização das condutas, para produzir indivíduos regulados por seus próprios
interesses , constituídos no marco de uma “nova cidadania” (TASCHNER, 2010) que, com
certa frequência, orienta decisões e escolhas segundo a mesma lógica que preside as
escolhas de consumo. Nesse registro, o sujeito/cidadão age como se estivesse adquirindo
produtos (que não necessariamente sejam materiais, mas simbólicos, culturais), o que
possibilita a compreensão da cidadania, tomada como pertencimento a uma determinada
comunidade (a comunidade dos que merecem presentes de Natal, dos que conduzem as
suas condutas de modo adequado, pois doam os brinquedos “que não usam mais”), e como
reconhecimento da humanidade de um indivíduo e de sua aceitação, não apenas como
membro, mas como um par, um igual, um ser visível, digno de respeito (TASCHNER, 2010).
O ingresso à comunidade dos “que fazem o bem e são recompensados” pode ser visto
no recorte do diálogo que compõe o especial Véspera de Natal (SOUSA, 2012), em que,
mobilizando-se para a boa ação de doar brinquedos às crianças que não ganham presentes
no Natal – e sequer se questiona a razão, o que pode indicar o não merecimento –, Cascão
diz ao Cebolinha: “Não careca! São os brinquedos que não usamos” e Monica reforça “Vamos
dar só os brinquedos que não usamos mais”. No ano anterior, no especial Linda noite de
Natal (SOUSA, 2010), a ênfase na doação de brinquedos usados já aparecia com força nos
diálogos. Neste episódio, Cebolinha lembra que “nem todas as crianças ganham presentes
de Natal”. Tal constatação é imediatamente seguida da sugestão: “Hei! A gente podia pegar
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algum brinquedo que a gente não usa mais e que estão em bom estado e doar para elas!”. É
interessante notar que a doação é tão somente daquilo que os personagens não usam mais,
daquilo que podem, portanto, descartar. O enredo da história apela para a prática de uma
boa ação, o que é valorizado na sociedade em que vivemos e frequentemente
espetacularizado. Cascão então diz: “e vai ser por uma boa causa”. Assim, entendendo que
as boas causas, as boas ações são recompensadas (e por isso devem ser feitas), Cebolinha
esfrega as próprias mãos como quem percebe uma vantagem, um ganho e diz: “é... para
ganhar brinquedos novos!”, o que é acompanhado por um sorriso malicioso.
O olhar que direcionamos à superfície de análise nos possibilitou colocar em
suspenso algumas verdades, entre elas a de que o bem, o presente, é uma espécie de
remédio, quando não de elixir, para os padecimentos da realidade social. O vídeo mostra
cenas em que a Turma da Mônica (muito conhecida pelas crianças) carrega sacos de
presentes nas costas, andam enfileirados e distribuem presentes às crianças que estão em
situação de vulnerabilidade, abandono, que se encontram sozinhas e na rua, na véspera de
Natal, tristes e encolhidas nas calçadas da cidade. Ao receberem os presentes,
imediatamente sorriem. As imagens centralizam os sorrisos dessas crianças que antes dos
presentes estavam tristes. Ao encerrarem a distribuição dos presentes, a tela fica cheia de
crianças sorridentes e com brinquedos nas mãos.
O consumo é incentivado pela sedução, pela possibilidade de ganhar objetos que
criam e satisfazem o desejo e supõe a manipulação de objetos que são vistos como signos.
Isso significa que os objetos são independentes de seus significados e ganham expressão na
medida em que confundem a realidade, para suprir a fantasia da acumulação. No especial
veiculado em 2012, intitulado Véspera de Natal (SOUSA, 2012), pinguins (tratados no vídeo
como ajudantes do Papai Noel) aparecem cantando, enquanto entregam presentes:
“Cantem, cantem, cantem até aprender de cor. Um é pouco, dois é bom, três é melhor”
(fazendo referência à quantidade de presentes). Já no especial As doze badaladas dos sinos
de Natal (SOUSA, 2011), enquanto Cebolinha canta descrevendo o que considera legal no
Natal (e em sua narrativa estão incluídos os presentes e o clima de paz e harmonia
provocado pelo ‘espírito natalino’), ao fundo aparecem imagens de caixas de presentes,
todas elas padronizadas, com o mesmo formato, laços enormes e variação apenas na cor. Na
sequência, ainda com a música ao fundo, Papai Noel surge voando em um trenó cheio de
presentes. Só então vemos cenas com demonstrações de afeto entre familiares, que se
abraçam e se beijam.
As relações interpessoais também vêm passando, cada vez mais, pela perspectiva da
materialização. Ou seja, através de objetos, os homens vêm procurando atingir a
estabilidade emocional, a autoafirmação, o reconhecimento de si e o reconhecimento pelos
outros. Esta busca pela materialidade, pelo objeto, pode ser vista no material analisado. Em
uma das cenas do especial As doze badaladas dos sinos de Natal (SOUSA, 2011), Cebolinha
empolga-se para abrir a porta de casa ao ouvir a campainha, acreditando ser seu pai que
retorna das compras (como informa a mãe). Frustra-se ao se deparar com amigos da turma
(Monica, Cascão e Magali), que chegam um a um. Neste mesmo vídeo e na sequência da cena
as falas do Cebolinha são direcionadas à valorização do Natal como um tempo de paz, amor
e harmonia. Sua ação, no entanto, é de espera pelos presentes que chegariam pelas mãos do
pai, o que torna o pai (e não os amigos) esperado.
No especial Feliz Natal para todos (SOUSA, 2009), o personagem Cebolinha reforça
esta compreensão de que o outro adquire valor à medida que permite ou facilita o alcance
da coisa desejada, da coisa a ser possuída, o que promove a felicidade. Ao relatar sobre o
Natal, Cebolinha diz:
Natal? Deixa eu ver... É dia de ganhar presente, né!? Quer dizer, é dia de
esperar presente, mas eu acho que não devia ser desse jeito. Lembro uma
vez que eu queria ganhar um patins, mas ganhei uma bola... Fiquei triste
e o papai ficou mais ainda. Naquele Natal, ele não tinha tanto dinheiro
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para comprar assim um patins né. Mas eu não sabia. Senão, eu não tinha
feito aquela cara (SOUSA, 2009).
O uso de personagens conhecidos pelas crianças, como forma de orientar as
condutas infantis, assume papel importante num tempo em que a televisão acompanha as
crianças cotidianamente. O estímulo a um determinado tipo de ações, consideradas
positivas, que merecem ser premiadas, objetiva as relações da criança com os outros e com
o mundo a sua volta. A centralidade na recompensa imprime nos infantes uma necessidade
de retribuição material constante e promove o consumo. Vemos, no especial Natal glacial
(SOUSA, 2002) em um dos Especiais, a imagem da Mônica, acompanhada de sua amiga
Magali, sentada à mesa escrevendo uma carta ao Papai Noel. Mônica lê a carta para Magali
“Querido papai Noel, este ano eu fui uma boa menina, por isso eu gostaria de ganhar um
urso de pelúcia beeeeeem grande!”. Nesse registro, entendemos que o consumo “marca
indelevelmente tudo que fazemos e organiza nossa existência. É assim que consumimos
também emoções, ideias, modos de ver a vida, de portar-nos, falar e pensar. É assim que
além de consumir também nos transformamos em mercadorias e somos consumidos”
(ANDRADE; COSTA, 2010, p. 234).
Os vídeos operam como instrumentos de condução que levam a criança a trabalhar
sobre si mesma, a assumir uma condução que possa ser considerada adequada, esperada,
desejada por ela e pela sociedade, sem se impor como uma obediência cega, mas obtendo
uma “obediência reflexiva, aceita como correta” (DUSSEL; CARUSO, 2003, p. 42) tarefa que
encontra na mídia um articulador fundamental. Percebemos o acento nesse tipo de
obediência, nos especiais de Natal, pela centralidade nos seguintes aspectos: a) na
necessidade de controlar os impulsos (Mônica) “Hoje não Magali. Eu estou me controlando.
[...] Sua boba! Não sabe que dia é hoje? É véspera de Natal Magali!” (SOUSA, 2012); b)
comportar-se de acordo com determinados códigos (Mônica) “E a mamãe falou que o Papai
Noel não dá presente para crianças briguentas e mal criadas” (Ibidem) e; c) refletir sobre
causas e consequências de seus atos (Sr. Pinguim, ajudante do Papai Noel) “Se vocês não
praticarem boas ações verdadeiras até o final do dia, não tem mais presente de Natal.
Entenderam? Nem amanhã e nem nunca mais” (Ibidem). Estes elementos parecem constituir
um tipo de criança capaz de refletir sobre seus atos pela condução de um adulto, próximo a
eles, que lhes indica a necessidade de seguir um padrão de conduta para ter acesso à
recompensa, traduzida nos presentes de Natal.
Desse modo, o material refere a condução das condutas das crianças na direção da
autorregulação e prevê o castigo, a punição das condutas inadequadas. Articulado aos
preceitos da educação religiosa que deu sustentação à boa parte das tradições educativas
que orientam a condução das condutas infantis dentro ou fora dos espaços escolares (a
exemplo da mídia televisiva), o castigo deve ser orientado à alma, àquilo que Dussel e
Caruso (2003) denominam boa ou má consciência. Todos estão sob o controle uns dos
outros, sob os olhares uns dos outros de modo a formar uma “cadeia de vigilância na qual
os elos permanecem unidos em função do controle que uns exercem sobre os outros”
(Ibidem, p. 90) articulada por relações de poder sustentadas na capacidade de olhar e julgar.
Os vídeos apresentam imagens que remetem à vigilância, ao olhar do outro sobre o
comportamento das crianças, à presença do olhar sobre todos, de uma presença ausente
que tudo vê e à qual devemos obediência. No especial Véspera de Natal (2012), a vigilância
permanente aparece com mais força, nos diálogos que explicitam o olhar e o julgar, a
exemplo de (Magali) “Espere um pouco S. Pinguim. Como é que você ficou sabendo disso
tudo?”, para o que a resposta é (Sr. Pinguim, ajudante do Papai Noel) “Ora, ora. É que temos
câmeras escondidas em todos os lugares”. A câmera que tudo vê, observa as condutas infantis
e determina o recebimento (ou não) de presentes natalinos. Um tipo de coação é exercido
por meio dessa lógica, levando as crianças a se conduzirem a partir de um repertório de
condutas autorizadas e incentivadas.
A aprendizagem das condutas se dá mediante os resultados dos esforços e interesses
das crianças; assim, tanto o sucesso quanto o fracasso são vistos como decorrentes de seu
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empenho. Esforços e sucessos precisam ser premiados e os fracassos e desinteresses,
punidos. Punição e recompensa, no caso do material em análise, que se manifestam na forma
do recebimento, por merecimento, de presentes de Natal, ou seu contrário: a punição de não
receber presentes. Assim, o material refere traços do que Noguera-Ramirez (2011, p. 124)
caracteriza como pedagogia cristã uma vez que aproxima disciplina e autocontrole
decorrentes de uma ação educativa, pautada na “condição de que a criança aprenda o
domínio de si” e deste modo, num processo cujos resultados apontam para a “conformação
de um sujeito capaz de se preocupar com sua própria conduta, de exercer uma autocoação,
de se autogovernar” (Ibidem, p. 125).
A felicidade é representada nos vídeos como um estado, um estar feliz pela prática
de uma virtude, a de adotar boas condutas como “doar brinquedos que não usamos mais”,
não brigar, exercer o autocontrole, escrever (Cebolinha) “cartinha ao Papai Noel relatando
o quanto fui bonzinho, contando tudinho”. Desse modo, percebemos o empreendimento de
um tipo de governamento de nós mesmos pela razão, o exercício de uma liberdade regulada
pelo “acondicionamento do meio”, como refere Noguera-Ramirez (2011), pelo uso do
desenho animado (de forte apelo no universo infantil) como modo de educar menos para
educar mais, de conduzir menos para conduzir mais, para ensinar uma forma de regulação
interior.

POR FIM...
Ao final dos caminhos percorridos nesta pesquisa importa sublinhar alguns
elementos que nos parecem pertinentes. Olhamos para um conjunto de materiais
direcionados às crianças, para entender como as relações de cosumo se estabelecem e se
legitimam no universo infantil, a partir de um tipo específico de condução das condutas.
Entendemos que a dicotomia entre o bem e o mal delimita contornos aceitáveis para as
condutas infantis, quando as boas ações são estimuladas por meio de recompensas
materiais e, ao fim e ao cabo, determinam as relações que as crianças estabelecem com os
objetos. As interações com o mundo e com os seres que o habitam passam por um processo
de objetivação, pelo qual se acumulam pontos que são saldados pelo presente natalino. Para
garanti-lo as crianças empreendem um tipo de autocontrole, operacionalizado pela
vigilância constante, de si sobre si mesmas, de umas sobre as outras e de uma força
permanente que tudo vê e tudo sabe.
A instituição de estratégias de regramento da infância, pelo tensionamento
constante de suas práticas, permite o exercício de um tipo de controle sobre a vida, uma
biopolítica que encontra na televisão um meio para exercer-se e, pela lógica de mercado,
passa a forjar crianças consumidoras, no cruzamento entre o consumo de objetos,
sobretudo materiais, e a sensação, mesmo que passageira, de felicidade. Nada mais atual,
num mundo efêmero como o nosso, que produzir, desde a infância, as condições para
movimentar a roda da economia forjando nos indivíduos o desejo pelo consumo.

REFERÊNCIAS
ANDRADE, Paula Deporte de; COSTA, Marisa Vorraber. Usando crianças para vender:
infância e consumo na publicidade de revistas. Reflexão e Ação / UNISC, Santa Cruz do
Sul, v.18, n2, jul./dez. 2010, p.230-248. Disponível em:
https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/1551. Acesso em: 26 maio
2015.
ARENDT, Hanna. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979.
CAMPOS, Cristina Caldas Guimarães de; SOUZA, Solange Jobim e. Mídia, cultura do
consumo e constituição da subjetividade na infância. Psicologia, Ciência e Profissão/
CFP. Vol. 23, n.1, 2003, p.12-21. Disponível em:
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pcp/v23n1/v23n1a03.pdf. Acesso em: 26 maio 2015.

– 679 –

DUSSEL, Inês; CARUSO, Marcelo. A invenção da sala de aula. Uma genealogia das formas
de ensinar. São Paulo: Moderna, 2003.
FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: Curso do Collège de France, 1975-1976. São
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.
LOPES, Maura Corcini. Políticas de Inclusão e Governamentalidade. In: Educação &
Realidade. V.34, n.2. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade
de Educação, maio/ago. 2009.
NOGUERA-RAMIREZ, Carlos Ernesto. Pedagogia e governamentalidade. Ou da
modernidade como uma sociedade educativa. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
PAGNI, Pedro Angelo. Um ensaio sobre a experiência, a infância do pensamento e a ética do
cuidado: pensar a diferença e a alteridade na práxis educativa. In: KOHAN, Walter Omar.
Devir criança da filosofia: infância da educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
SENNETT, Richard. Juntos: os rituais, os prazeres e as políticas de cooperação. Rio de
Janeiro: Editora Record, 2012.
SOUSA, Mauricio Araújo de. Turma da Mônica em: As doze badaladas dos sinos de Natal.
2011 (25 min 32 s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rzDQZcwfNiw.
Acesso em: 10 abr. 2015.
SOUSA, Mauricio Araújo de. Turma da Mônica em: Feliz Natal para todos. 2009 (25 min
41s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RdmsiOTjj9E. Acesso em: 10 abr.
2015.
SOUSA, Mauricio Araújo de. Turma da Mônica em: Linda noite de Natal. 2010 (26 min 03
s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0O2aVH5Z0Ps. Acesso em: 10 abr.
2015.
SOUSA, Mauricio Araújo de. Turma da Mônica em: Um Natal glacial. 2002 (7 min 16 s).
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-dj77tui45s. Acesso em: 10 abr. 2015.
SOUSA, Mauricio Araújo de. Turma da Mônica em: Véspera de Natal. 2012 (25 min 18 s).
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4FiIeBNa22A. Acesso em: 10 abr.
2015.
TASCHNER, Gisela. Cultura do consumo, cidadania e movimentos sociais. Revista Ciências
Sociais Unisinos, São Leopoldo, vol. 46, n.1, jan/abr 2010, p. 47-52. Disponível em:
http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/view/170/40. Acesso em:
27 maio 2015.

– 680 –

Reginaldo Santos Pereira 1
84F84F

RESUMO: No ano de 2011 acompanhamos algumas mudanças nas políticas curriculares
para os anos iniciais do ensino fundamental no estado da Bahia com a aprovação do Decreto
12.792 de 28/04/2011, o qual instituiu o Programa Estadual Pacto pela Educação (Pacto
com os Municípios), com o objetivo de elevar os índices de aprovação das crianças e também
corrigir a defasagem série-idade. No mesmo ano, com vistas a monitorar e avaliar os
resultados desse programa, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, dentro do Sistema
de Avaliação Baiano da Educação (SABE) criou o programa AVALIE ALFA para avaliar as
crianças em processo de alfabetização nas áreas de Língua Portuguesa (leitura e escrita) e
Matemática. A partir de uma análise pós-crítica, o estudo em andamento intenciona analisar
de que forma são operadas as práticas avaliativas no AVALIE ALFA e como seus resultados
podem concorrer para a condução da política educacional na busca de garantir a
governamentalidade no processo de alfabetização. O estudo é de natureza documental e
utilizará como ferramenta metodológica a arqueogenealogia de Michel Foucault. Dessa
forma, intencionamos trazer ao debate e reflexão os modelos de gestão da educação
baseado em resultados e medidas padrões de desempenho de avaliações externas, as quais
fazem parte de uma biopolítica de estado que opera para garantir a governamentalização
da educação e dos sujeitos envolvidos nesse processo.
LITERACY, CHILDHOOD AND GOVERNMENTALITY: A POST-CRITICAL STUDY SYSTEM
AVALIE ALFA THE STATE OF BAHIA
ABSTRACT: In 2011 we follow some changes in curriculum policies for the early years of
elementary school in the state of Bahia with the approval of Decree 12.792 of 28/04/2011,
which established the State Program for Education Pact (Pact with the municipalities) in
order to raise children's approval ratings and also correct the age-grade gap. In the same
year, in order to monitor and evaluate the results of this program, the Secretary of the Bahia
State Education within the System Baiano Assessment of Education (SABE) created the
program AVALIE ALFA to assess children in the literacy process in the areas Portuguese
language (reading and writing) and Mathematics. From a post-critical analysis, the ongoing
study intends to examine how assessment practices are operated on AVALIE ALFA and how
its results can compete for the conduct of educational policy in seeking to ensure
governmentality in the literacy process. The study is documentary in nature and use as a
methodological tool to arqueogenealogia of Michel Foucault. Thus, we intend to bring to the
debate and reflection of the education management models based on results and measures
of external ratings performance standards, which are part of a state biopolitics that works
to ensure government control of education and the subjects involved in this process.
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É preciso ter uma imagem menos idealizada
da escola e enxergá-la conforme as várias
forças e dinâmicas disciplinares sobre
as quais ela foi se construindo.
Jorge Ramos do Ó
Consideramos que as políticas públicas de estado para educação contemporânea
colocam em marcha e com avidez o governo pedagógico da infância, pois a configuração e
consolidação da escola moderna foi, sem dúvida, um dos espaços mais significativos para a
formação cultural dos sujeitos e, ao mesmo tempo, o mais propício para o exercício das
relações de saber, poder, controle e dominação.
É, pois, na instituição escolar que se articulam com eficiência as relações de saber e
poder. Michel Foucault é o filósofo que traz importante contribuição para análise da relação
poder-saber, especificamente quando transpomos essa reflexão no campo educacional.
Para esse autor poder e saber não são idênticos, mas estão implicados:
Temos antes que admitir que o poder produz saber; que poder e saber
estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem
constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não
suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. [...]
Resumindo, não é a atividade do sujeito do conhecimento que produziria
um saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os processos e as
lutas que o atravessam e que o constituem, que determinam as formas e
os campos possíveis do conhecimento (FOUCAULT, 2002, p. 27).
Vale também lembrar que, no projeto civilizatório moderno, a escola é uma das
instituições encarregadas de operar as individualizações disciplinares e a acomodação dos
corpos e das mentes. Também é prudente assinalar que historicamente foram produzidos
discursos que apontam a escola como a instituição especializada em produzir adultos,
educá-los, formá-los, humanizá-los e a infância se constitui o corolário para o domínio da
teoria e prática escolar.
De igual modo, a criança passa a ser “a base para construir teoricamente o aluno. A
criança é o pressuposto universal para a produção pedagógica, pressuposto de identidade
irrefutável como cimento privilegiado da educação escolar” (NARODOWSKI, 2001, p. 24).
Esse pressuposto está pautado, sobretudo, na concepção de uma imagem de criança
universal, essencializada e determinada biológica e psicologicamente.
A ideia de escolarização nas políticas de estado modernas é parte constituinte de
uma tecnologia de governo e produção de subjetividades, a qual opera tácita e taticamente
para subverter processos de resistência. A partir dessa tecnologia educacional cria-se a
concepção de que:
A necessidade de escolarização é, ao mesmo tempo, uma advertência, um
mandato e uma consolação e apela à liberdade de opção de quem a
escuta. A escolarização da criança encontra-se em conexão com a missão
de humanizar o que é infantil. É uma forma pública dos Estados, famílias,
adultos expressarem sua profissão de fé na humanização da população e
dos indivíduos infantis. Pela escola, o infantil é libertado de suas
carências racionais, morais, sociais [...]. A escolarização é uma prática que
exige fé, enquanto entrega total da criança à humanidade, com seu poder
institucionalizado de pedagogizar (CORAZZA, 2002b, p. 184-185).
Destaca-se que o processo de alfabetização, como parte do processo de
escolarização, ao constituir-se como um dispositivo pedagógico de controle e
objetivação/subjetivação dos docentes e infantis, transforma-se em uma tecnologia de
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governo (disciplinares e da experiência de si) que busca nomear, descrever, explicar,
normalizar e controlar o ensino dos docentes e a aprendizagem das crianças.
Por sua vez, a criança torna-se um território a ser colonizado e a linguagem
constitui-se um caminho proficiente, pois pela palavra do Outro - da escola, do currículo, dos
gestores, do adulto da Pedagogia 2, da professora, das atividades escolares - ela vai ser
nomeada, categorizada (menino/menina, homem/mulher, criança/adolescente/adulto/
idoso, branco/negro/pardo), submetida a uma racionalidade que se expressa no
aprendizado de uma língua, códigos escritos, costumes, modos de ser, viver e estar no
mundo. A linguagem é, portanto, ato da nomeação. E nomear é um ato de invenção e
significação.
Conforme aponta Corazza (2002b) é no processo de aquisição da linguagem que
começa a produção da vida como o outro do adulto, colocada sob a égide da menoridade,
dependência, carência, inferioridade, necessidade de suplência. Pois, se não são, ainda,
moralmente autônomas e racionais, deverão vir a ser por esforços da pedagogização.
Nesse contexto, a partir de 2011 no estado da Bahia acompanhamos algumas
mudanças ocorridas nas políticas curriculares executadas pelo governo do estado, em
especial, no que diz respeito a alfabetização das crianças que ingressam nos anos iniciais do
ensino fundamental I. Tais mudanças repercutiram tanto na alfabetização das crianças
quanto no trabalho pedagógico das docentes dessa fase de ensino.
Verificamos que o elevado índice de defasagem série-idade, bem como o baixo
domínio da leitura e escrita das crianças ingressantes no 4° ano levou o governo do estado
da Bahia a publicar o Decreto 12.792 de 28/04/2011 3 que instituiu o Programa Estadual
“Pacto pela Educação” (PPE), o qual está sendo executado nos anos iniciais do ensino
fundamental, mediante cooperação entre o estado da Bahia e seus municípios. De acordo
com dados da Secretaria Estadual de Educação (2014) os números do Pacto envolvem: 373
municípios, 373 coordenadores, 21 polos regionais, 11.101 escolas, 143.011 estudantes e
12.642 professores alfabetizadores. Assim, fica evidente como as crianças têm sido
colocadas como problema de governo das populações, aqui, especificamente em relação ao
domínio da linguagem oral e escrita.
Com o Decreto 12.792, em seu Artigo 2°, o governo do estado instituiu as seguintes
diretrizes:
85F85F
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I. Alfabetização da totalidade dos estudantes até os 08 (oito) anos de
idade, com pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II.
Erradicação do analfabetismo escolar, garantindo o sucesso da
aprendizagem de todos os estudantes das redes públicas do sistema
estadual de ensino; III. Promoção de experiências pedagógicas
adequadas à educação básica; IV. Incentivo à formação de leitores; V.
Promoção da seleção, produção e distribuição de material didático; V.
Formalização dos processos sistêmicos de avaliação dos estudantes; VI.
Viabilização de efetiva integração entre as redes públicas do Estado da
Bahia e seus municípios, em regime de colaboração, observadas as
peculiaridades locais e regionais, além da capacidade do município para

Corazza (2002a) ao realizar sua genealogia moral da Pedagogia destaca que “o Adulto da Pedagogia
culpa o infantil pelo fato de ele não reter os efeitos da força de sua infantilidade, de deixar que se
manifestem quando poderia e deveria, pelas práticas escolares, pedagógicas, curriculares, ver-se
livre deles. O Adulto quer porque quer separar o Infantil da força de sua infantilidade; dos sentidos,
concupiscências e paixões infantis; e de toda a sua experiência da infância” (p. 71).
3 A aprovação desse Decreto teve como uma das metas para o quadriênio 2011-2014 “elevar o índice
de aprovação para, no mínimo, 90% nas séries iniciais, 85% nas séries finais do ensino fundamental
e 80% no ensino médio. E também assegurar que as escolas do Estado e dos municípios baianos
alcancem, no mínimo, as projeções estabelecidas pelo Ministério da Educação para o IDEB – Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica” (BAHIA, 2011a).
2
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participação no Programa; VII. Garantia de autonomia pedagógica dos
municípios.
Para atender o inciso V (Promoção da seleção, produção e distribuição de material
didático) do decreto, o governo estadual elaborou e distribuiu a todos os municípios
parceiros uma matriz curricular intitulada “Proposta Didática para Alfabetizar Letrando”
(SIMONETTI, 2011a) e um kit de materiais didáticos impressos para auxiliar no trabalho de
alfabetização das crianças das turmas de 1° e 2° ano, o qual se compõe de: um caderno de
atividades (exercícios de leitura e escrita), um livro de histórias intitulado “Parece... mas
não é” (SIMONETTI, 2011b), um caderno de atividades (SIMONETTI, 2011c) com fichas,
gravuras e cartelas destacáveis, dezessete cartazes (alfabeto, animais de A a Z, turma do
Pacto, lendas, advinhas e parlendas) um cartaz para registro da “rotina didática” e seus
respectivos “tempos” de “alfabetizar” (tempo para gostar de ler; tempo de leitura e
oralidade; tempo de aquisição da escrita; escrevendo do seu jeito) e ainda um roteiro de
planejamento.
Estudos realizados por Pereira (2015) revelaram que o Programa Pacto Pela
Educação, a Proposta Didática para Alfabetizar Letrando e o kit de materiais didáticos atuam
de forma a normalizar a prática alfabetizadora e produzir as subjetividades docentes e
infantis. Adicionalmente apontou-se que ocorre uma rotinização espaço-temporal que
normaliza, disciplina e controla a ação docente e os espaços e tempos de aprendizagens das
crianças. O estudo também enfatizou que a estrutura curricular da Proposta atua como um
dispositivo de saber, poder e subjetivação, pois é através dela que se imprime uma ordem
geométrica, disciplinar e temporal nas atividades de leitura e escrita.
Como parte da política de avaliação e controle dos resultados da alfabetização das
crianças das séries iniciais do ensino fundamental, especificamente daquelas participantes
do Pacto, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia utiliza dentro do Sistema de
Avaliação Baiano de Educação (SABE) 4 o AVALIE ALFA (2011b, 2011c; 2012b, 2012c,
2012d, 2012e; 2013a, 2013b). Conforme aponta o Secretário Estadual de Educação, Osvaldo
Barreto Filho:
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O Avalie Alfa é constituído por duas avaliações diagnósticas, que são
realizadas em momentos diferentes: uma no início do ano letivo e outra
no final. A Provinha Brasil, avaliação elaborada pelo Inep e distribuída
aos municípios, é utilizada como um dos instrumentos do Avalie Alfa, no
início do ano letivo. No segundo semestre, a avaliação é constituída por
provas de Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática, além de
questionários destinados a professores e gestores, elaborados pelo
Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd). As duas
avaliações têm o objetivo de produzir informações sobre os processos de
ensino e aprendizagem das redes públicas e redefinir políticas voltadas
para a melhoria da alfabetização (BAHIA, 2011b, p. 6).
De acordo com a Revista de Avaliação do AVALIE ALFA (2011b), o programa tem
como objetivo “avaliar o nível de alfabetização das crianças do 2° ano de escolarização das
escolas da rede estadual e dos municípios que aderiram ao Programa Todos pela Escola –
Pacto com os Municípios” (BAHIA, 2011b, p. 11) e, segundo esse mesmo documento, as
matrizes de referências para avaliação foram baseadas no Sistema de Avaliação da Educação
Conforme informações institucionais da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (2014), o
Sistema de Avaliação da Educação (SABE) foi concebido para subsidiar o monitoramento da
qualidade da educação das redes públicas (estadual e municipais). O SABE desenvolveu dois projetos
de avaliação: a Avaliação Externa do Ensino Médio e a Avaliação Externa da Alfabetização, essa última
em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade de Juiz de
Fora (CAEd).
4
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Básica (SAEB). Na Bahia, “as matrizes de referência para o AVALIE ALFA foram elaboradas
tomando como base as habilidades presentes nas matrizes da Provinha Brasil, bem como os
Parâmetros Curriculares Nacionais” (idem, p. 15).
Os materiais do AVALIE ALFA são organizados a partir de Eixos/Temas e
Descritores, os quais representam uma subdivisão de acordo com conteúdos, competências
e habilidades nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Na Língua Portuguesa os eixos
que compõem a matriz de referência são:
Apropriação do sistema de escrita – habilidades relacionadas à
identificação, ao reconhecimento de aspectos relacionados à tecnologia
da escrita; Leitura – habilidades relacionadas à leitura de palavras, de
frases e de textos e Procedimentos de escrita. Como se vê, esses eixos são
definidos a partir de habilidades básicas de leitura e escrita, elementos
essenciais à formação e ao aprimoramento do escritor/leitor. A partir
desses eixos, os descritores são elaborados. Nas matrizes de referência
para avaliação em Matemática, os temas selecionados – Espaço e Forma,
Grandezas e Medidas, Números e Operações/Álgebra e Funções, e
Tratamento da Informação – representam conteúdos com base nos quais
são elaborados descritores que expressam habilidades nesta área de
conhecimento (BAHIA, 2011b, p. 16).
Associados aos eixos/temas o AVALIE ALFA também associa como referência para
produção dos resultados os “descritores”, os quais “têm origem na associação entre os
conteúdos curriculares e as operações mentais desenvolvidas pelos estudantes que se
traduz em certas habilidades” (p. 16). De acordo com o material,
Como o próprio nome sugere, os descritores constituem uma sumária
“descrição” das habilidades esperadas ao final de cada período escolar
avaliado. Implicam, como fundamento, aspectos conceituais ou teóricos,
relacionados às diferentes áreas de conhecimento a serem avaliadas. A
função dos descritores é, portanto, indicar as habilidades que serão
objetos de avaliação no conjunto de itens que compõem o teste (BAHIA,
2011b, p. 16).
Outro foco da proposta do AVALIE ALFA está relacionada com os “padrões de
desempenho”, os quais são utilizados como referenciais para a interpretação dos resultados
do desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática. Os
padrões de desempenho em Língua Portuguesa são classificados em: inicial (até 400
pontos), intermediário (entre 400 e 500), básico (entre 500 e 600) e avançado (acima de
600 pontos). Já na Matemática os descritores dos padrões de desempenho são categorizados
em: Nível I (até 650 pontos), Nível II (de 650 a 700), Nível III (de 700 a 750) e Nível IV (acima
de 750). Tais padrões de desempenho são justificados da seguinte forma:
Os Padrões de Desempenho indicam o grau de desenvolvimento dos
objetivos educacionais considerados essenciais e expressos na MATRIZ
DE REFERÊNCIA para avaliação, bem como as metas de desempenho a
serem alcançadas. Os testes feitos pelos estudantes trazem uma medida
de seu desempenho nas atividades avaliadas que é denominada
PROFICIÊNCIA e organizada em uma ESCALA para fins de análise. Os
Padrões representam uma caracterização das COMPETÊNCIAS e
HABILIDADES cognitivas desenvolvidas pelos estudantes (BAHIA,
2012a, p. 14).
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A partir de uma leitura pós-crítica, esse estudo em andamento busca responder às
seguintes questões: De que forma são operadas as práticas avaliativas no sistema de
avaliação da alfabetização AVALIE ALFA no estado da Bahia? Como os resultados das
avaliações externas ligados ao AVALIE ALFA concorrem para a condução da política
educacional e governamentalidade da alfabetização no estado? Quais são as matrizes de
referência previstas e os principais resultados produzidos pelo AVALIE ALFA? Os “padrões
de desempenho” previstos no AVALIE ALFA poderão contribuir qualitativamente para
melhoria do ensino?
Para elucidação das questões apresentadas acima, foram traçados os seguintes
objetivos: a) Analisar como são operadas as práticas avaliativas no sistema de avaliação da
alfabetização AVALIE ALFA da Secretaria de Educação do estado da Bahia e como seus
resultados concorrem para condução da política educacional na busca de garantir a
governamentalidade do processo de alfabetização e, especificamente: a) Diagramar
analiticamente as matrizes de referência produzidas pelo AVALIE ALFA e seus respectivos
descritores de desempenho dos estudantes; b) Mapear e analisar os resultados das
avaliações produzidos pelo AVALIE ALFA em Língua Portuguesa e Matemática entre os anos
de 2012 e 2014; c) Analisar quais discursos são engendrados nas proposições da avaliação
em larga escala do AVALIE ALFA que remete à ideia de eficácia da escola e dos professores
no cumprimento dessa tarefa; d) Analisar em que medida a produção discursiva dos
“padrões de desempenho” do AVALIE ALFA poderá corresponder a intervenções
pedagógicas voltadas à melhoria do processo de ensino e promoção da equidade escolar.
Vale destacar que, em nossa contemporaneidade, o processo de governamentalidade está marcado pela criação de várias tecnologias que conduzem as subjetividades
dos sujeitos, as quais perpassam questões políticas, econômicas, sociais, culturais, religiosas
e, principalmente, as tecnologias pedagógicas que conduzem, descrevem, analisam,
gerenciam e produzem as subjetividades humanas, sendo a população infantil lócus
privilegiado para o gerenciamento dos corpos e das almas.
Vivenciamos uma administração e controle da vida e da subjetividade em todas as
esferas sociais. Esse controle se manifesta pelas políticas de estado, nas grandes
corporações econômicas e nos inúmeros artefatos culturais postos em circulação que ditam
condutas, desejos, estilos de vida, modos de ser e viver. Tais artefatos capturam as
subjetividades dos sujeitos e estão presentes especialmente nas peças publicitárias que são
veiculadas pela mídia, seja na televisão, internet e suas respectivas redes sociais. Esses
processos de captura influenciam os padrões estéticos de corpo, beleza, lazer, vestuário,
consumo, alimentação, etc., desde a tenra infância à terceira idade.
A subjetividade também tem sido alvo e objeto de controle e “faz parte dos cálculos
das forças políticas no que diz respeito ao estado nação, às possibilidades e aos problemas
enfrentados pelo país, às prioridades e às políticas” (ROSE, 1999, p. 31), sendo a educação,
especificamente nesse estudo, o processo de avaliação da alfabetização, um dos alvos
prioritários desta maquinaria para operar na condução das subjetividades dos sujeitos. É
visível que
Os governos e os partidos de todos os matizes políticos têm formulado
políticas, movimentado toda uma maquinaria, estabelecendo burocracias
e promovendo iniciativas para regular a conduta dos cidadãos através de
uma ação sobre suas capacidades e propensões mentais. As
manifestações mais óbvias têm sido o complexo dirigido à criança:
o sistema de bem-estar infantil, a escola, o sistema jurídico-juvenil
e a educação e vigilância dos pais. Mas a regulação das capacidades
subjetivas tem-se infiltrado de forma ampla e profunda em nossa
existência social (ROSE, 1999, p. 31, grifo nosso).
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Desse modo, assim como a Pedagogia 5, consideramos que a alfabetização constituise uma prática discursiva. O discurso produzido pela alfabetização é assumido a partir de
uma ordem e de um sistema de produção que seleciona, controla e reproduz os saberes e
práticas que são importantes para constituição do sujeito pedagógico alfabetizado.
Destacamos que,
8F8F

Não existe sujeito pedagógico fora do discurso pedagógico, nem fora dos
processos que definem suas posições nos significados. A existência de um
sujeito pedagógico não está ligada a vontades ou individualidades
autônomas e livremente fundadoras de suas práticas. O sujeito
pedagógico está constituído, é formado e regulado, no discurso
pedagógico, pela ordem, pelas posições e diferenças que esse discurso
estabelece. O sujeito pedagógico é uma função do discurso no interior da
escola e, contemporaneamente, no interior das agências de controle
(DIAZ, 1998, p. 15).
A alfabetização insere-se no discurso pedagógico como uma prática discursiva de
diferentes campos: linguística, pedagogia, sociolinguística, psicolinguística. E, por ser uma
prática discursiva, portanto, está imersa nas relações de saber e poder. De outro lado, a
centralidade no papel das avaliações externas e os seus resultados a partir do
estabelecimento de padrões de desempenho dos alunos se tornaram na atualidade como
instrumentos chaves das reformas educacionais e que tenta legitimar a ideia de eficácia da
escola e responsabilização dos gestores, docentes e crianças para garantia do seu sucesso.
Portanto, essa produção discursiva pode sinalizar a transferência de ônus na condução de
uma política de educação e alfabetização exitosa em direção à escola e seus sujeitos.
Do ponto de vista metodológico, o estudo é de caráter documental, utiliza a
arqueogenealogia foucaultiana e configura-se pela orientação pós-estruturalista, tendo em
vista assumir uma postura hermenêutica crítica que questiona os métodos tradicionais
vinculados a uma concepção de ciência pautada sob as orientações dos cânones
investigativos da ciência positivista.
Concordamos com Corazza (2007, p. 120-121) que:
Nos estudos das teorizações pós-estruturalistas, não encontro nenhum
critério que autorize alguém a selecionar esta ou aquela metodologia de
pesquisa. Justo porque não é por tal ou qual método que se opta, e sim
por uma prática de pesquisa que nos “toma” no sentido de ser para nós
significativa. E como nos toma? Ora (e é aí que estamos a pleno no
labirinto “pós”), cada prática de pesquisa é uma linguagem, um discurso,
uma prática discursiva, que sempre está assimilada pela formação
histórica em que foi constituída. Formação histórica esta que marca o
lugar discursivo de onde saímos; de onde falamos e pensamos; também
de onde somos faladas/os e pensadas/os; de onde descrevemos e
classificamos a(s) realidade(s).
A partir dos estudos foucaultianos apreendemos uma nova atitude metodológica “a
de prestar atenção à linguagem como produtora de discursos, como inseparável das práticas
institucionais de qualquer setor da vida humana” (FISCHER, 2012, p. 104).
Na análise discursiva dos documentos e resultados do AVALIA ALFA (BAHIA,
2011b) intencionamos compreender como o processo de avaliação sob a ótica dos “padrões
De acordo com Corazza (2000), a Pedagogia, ou melhor, o discurso pedagógico, apresenta-se como
a produção discursiva destinada a normatizar e explicar a circulação dos saberes nas instituições
escolares, constituindo-se como o relato que conceberá, através da escola, uma infância desejada –
às vezes, uma “infância normal” -, em uma sociedade desejada.
5
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de desempenho” articulam-se para garantir o governo da alfabetização das crianças no
estado da Bahia.
A ferramenta metodológica ao postular uma análise discursiva dos referidos
documentos relaciona-se com o que Foucault (2005) denominou de descrição arqueológica,
a qual tem como princípios:
Definir não os pensamentos, as representações, as imagens, os temas, as
obsessões que se ocultam ou se manifestam nos discursos, mas os
próprios discursos, enquanto práticas que obedecem a regras. Ela não
trata o discurso como documento, como signo de outra coisa, como
elemento que deveria ser transparente, mas cuja opacidade importuna é
preciso atravessar frequentemente para reencontrar, enfim, aí onde
mantém à parte, a profundidade do essencial; ela se dirige ao discurso em
seu volume próprio, na qualidade de monumento. Não se trata disciplina
interpretativa: não busca um “outro discurso” mais oculto. Recusa-se a
ser “alegórica” [...]. O problema dela é, pelo contrário, definir os discursos
em sua especificidade; mostrar em que sentido o jogo das regras que
utilizam é irredutível a qualquer outro; segui-lo ao longo de suas arestas
exteriores para melhor salientá-los (FOUCAULT, 2005, p. 15).
Fischer (2012), inspirada em Foucault, afirma que “temos que transformar os
documentos que analisamos em monumentos, porque eles são históricos e porque neles
está materializado, presente e vivo o discurso de uma época. E é esse discurso que
precisamos descrever” (p. 44). Essa autora também esclarece que “analisar o discurso seria
dar conta exatamente disso: de relações históricas, de práticas muito concretas, que estão
‘vivas’ nos discursos” (FISCHER, 2012, p. 74).
Ao operarmos com a análise dos documentos e resultados do AVALIE ALFA
objetivamos, portanto, localizar as estratégias discursivas de governamentalidade
produzidas nos seus textos e materiais. Tais estratégias discursivas estão inseridas num
jogo de saber-poder. Para Foucault (2010) os documentos são textos prescritivos, ou seja,
Textos que, seja qual for a sua forma (discurso, diálogo, tratado, coletânea
de preceitos, cartas etc.), têm como objeto principal propor regras de
conduta [...]; textos “práticos”, mas que são eles próprios objeto de
“prática”, uma vez que exigem ser lidos, apreendidos, meditados,
utilizados, postos à prova, e que visam a constituir finalmente o
arcabouço da conduta cotidiana. Esses textos têm a função de operadores
que permitem aos indivíduos interrogar-se sobre sua própria conduta,
velar por ela, formá-la e moldar a si mesmo como sujeito ético
(FOUCAULT, 2010, p. 200).
As análises produzidas no percurso da investigação associam-se às ideias e reflexões
cartografadas por Foucault 6, dentre outros autores que adotam a análise da crítica pósestruturalista em seus estudos e investigações, “e isso decorre não só do que ele pensou a
respeito do poder, da política, das formas mediante as quais as sociedades ocidentais
modernas foram disciplinarizadas, estratetizadas, regulamentadas, normalizadas,
governamentalizadas, mas, também, e mais substancialmente, do fato de que a noção de
biopolítica tem uma assinatura eminentemente foucaultiana” (GADELLHA, 2009, p. 21).
A investigação intenciona, portanto, trazer ao debate e reflexão os modelos de
gestão da educação baseado em resultados e medidas de padrões de desempenho de
89F89F

6

Gilles Deleuze (2005) na obra Foucault vê esse autor como Um novo cartógrafo que “sempre soube
pintar quadros maravilhosos como fundo de suas análises [...] cada vez mais microfísicas e os quadros
cada vez mais físicos, exprimindo os ‘efeitos’ das análises” (p. 33-34).
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avaliações externas que fazem parte de uma biopolítica de estado para garantir a
governamentalização da educação e dos sujeitos envolvidos nesse processo.
Dessa forma, o estudo coloca em movimento nossa vontade de saber sobre as artes
de governar a infância a partir da aferição de resultados e “padrões de desempenho” das
crianças nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Consequentemente, essa operação
pretende articular e entender o processo de biopolítica e governamentalização do estado,
os saberes-poderes sobre a escola, a alfabetização, a infância e os sistemas de avaliação em
larga escala em curso em todo o país e reproduzido no estado da Bahia pelo Sistema de
Avaliação Baiano da Educação (SABE).
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RESUMO: Este artigo apresenta algumas considerações resultantes da análise de políticas
educacionais inclusivas em vigência no Brasil na atualidade, mais especificamente com
relação à implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O que
buscamos problematizar é a produção da normalidade e anormalidade a partir do
estabelecimento de uma idade certa, posicionada nos discursos oficiais como a melhor para
que ocorra a alfabetização. Neste estudo, entendemos que, ao estabelecer-se um parâmetro
de idade para a alfabetização que deve ser perseguido por todos, se estabelecem ações
voltadas à normalização da infância como forma de intervir na população para garantir a
inclusão. Isso torna possível visualizar o investimento político em operação, que intenta
dotar os sujeitos de condições para autogerirem suas vidas, bem como para contribuírem
para a gestão de toda uma população, que se deseja empreendedora, ativa e participativa na
atual lógica neoliberal.
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização; Norma; Inclusão; Governamentalidade.
ABSTRACT: This paper presents some remarks resulting from the analysis of inclusive
education policies currently en effect in Brazil, particularly in relation to the
implementation of the National Pact for Right Age Literacy. We have tried to problematize
the production of both normality and abnormality from the establishment of a right age
positioned in official discourses as the best one for literacy to take place. In this study, we
have considered that by establishing and age parameter for literacy to be followed by
everybody, actions directed to childhood normalization are also performed as a way to
intervene with the population in order to guarantee inclusion. This has enabled us to see a
political investment in operation, in an attempt to give subjects the conditions to selfmanage their lives, as well as to contribute to the management of the population as a whole
- a population that is required to be entrepreneurial, active and participative in the current
neoliberal logic.
KEYWORDS: Literacy; Norm: Inclusion: Governmentality.

SITUANDO O ESTUDO
Ao propor esta analítica buscamos problematizar a produção da normalidade e
anormalidade a partir do estabelecimento de uma idade certa, posicionada nos discursos
oficiais como a melhor para que ocorra a alfabetização. Nessa esteira, pensar a respeito das
práticas discursivas e não-discursivas que permitem a produção de saberes sobre os
sujeitos em período de alfabetização nos permite problematizar as políticas de inclusão no
contexto contemporâneo, sendo estas entendidas como condições de possibilidade para o
investimento em programas como o PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa, que constitui a materialidade central da análise empreendida.
Nessa esteira, nosso olhar se volta às intenções do Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa (PNAIC) instituído pela Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, do Ministério
da Educação, que busca a alfabetização das crianças até, no máximo, os oito anos de idade,
ao final do 3º ano do ensino fundamental.
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Diante dos questionamentos que vimos tecendo em relação às políticas educacionais
inclusivas no Brasil, este programa do Governo nos despertou interesse e curiosidade,
especialmente, quando o Pacto estabelece como meta “Alfabetizar todas as crianças, sem
exceção, e no momento certo” (BRASIL, 2014, p.6, grifos nossos). Esta afirmativa levou-nos
a pensar a respeito de algumas questões, tais como: Como se produz um período de
alfabetização considerado normal? Que estratégias discursivas estão aliançadas nessa
produção? Por que ela aparece nesse momento histórico? Quais seus efeitos nas práticas
escolares?
Entendemos que, ao estabelecer-se um parâmetro de idade para a alfabetização, que
deve ser perseguido por todos, se estabelecem ações voltadas à normalização da infância,
como forma de intervir na população para garantir a inclusão. Com Foucault (2008),
olhamos para as estratégias inclusivas como práticas de governamento da população. Nessa
perspectiva, torna-se possível visualizar o investimento político em operação, que intenta
dotar os sujeitos de condições para autogerirem suas vidas, bem como contribuírem para a
gestão de toda uma população que se deseja empreendedora, ativa e participativa na atual
lógica neoliberal.
Esta intenção é visualizada no Pacto quando se expõe que apesar dos avanços muitas
crianças chegam ao fim do ciclo de alfabetização sem terem efetivado plenamente a
alfabetização em língua portuguesa e em matemática, essa conclusão parte das estatísticas
do Estado, que compõem uma das mais eficientes técnicas biopolíticas. Segundo o
documento, diz respeito a “Um problema que pode comprometer gravemente o seu futuro e,
assim, o futuro de nosso país” (BRASIL, 2014, p.6).
Nessa esteira, compreendemos que a escola, por meio de diferentes práticas, coloca
em operação a norma e os processos de normalização ao avaliar, classificar e estabelecer
níveis considerados normais e anormais de desenvolvimento dos processos de
alfabetização. O Pacto afirma ainda que:
Sabemos que todas as crianças têm condições de aprender e se
desenvolver. Um resultado que depende de muito trabalho, dedicação,
cuidado, atenção, carinho e investimentos dos governos, das escolas,
professores, famílias e a mobilização vigilante de toda a sociedade. É
um direito de cada uma delas e um dever de todos nós (BRASIL, 2014,
p.7, grifos nossos).
É fundamental que toda a sociedade se mobilize, ou seja, aja
coletivamente com o objetivo de alcançar o resultado almejado, qual
seja garantir que todas e cada uma das crianças brasileiras estejam
alfabetizadas, no máximo, até os 8 anos de idade (BRASIL, 2014, p.39,
grifos nossos).
Ao posicionar a aprendizagem e o desenvolvimento como resultados de um trabalho
conjunto e vigilante, a racionalidade neoliberal, agindo a partir dessas políticas públicas,
está convocando a todos para se mobilizarem em torno da garantia da inclusão de todas as
crianças na escola, princípio amplamente difundido no campo dos direitos humanos e
aliançado com os pressupostos de uma “escola para todos”.
São assim, colocadas em funcionamento práticas de subjetivação que solicitam que
todos se ocupem de si e dos outros, buscando desenvolver-se, aprender, investir-se, tendo
condições para participar do jogo social, político e econômico do consumo e,
principalmente, da concorrência, impressos pela governamentalidade neoliberal. Percebese nessa conjuntura, como as políticas educacionais, por meio de programas como o Pacto,
por exemplo, passam a investir em práticas que visam a regulação da população.
Nesse sentido, entendemos a inclusão como um princípio que visa a mobilização e
participação de todos os sujeitos e não trata somente da inserção de deficientes na escola
comum, mas de um estado de busca permanente de toda sociedade. Além disso, pensamos

– 692 –

que o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é uma das medidas de gestão de
fluxos que garantem a circulação e a mobilidade controlada de todos e cada um,
investimento esse tão interessante à inclusão como biopolítica. Como o próprio título do
programa determina, o “Pacto” se constitui como uma parceria produtiva de todos, todos
são parceiros da inclusão. Um pacto é um compromisso que convoca a todos porque
interessa a todos que todos se alfabetizem e se incluam.
Conforme sinalizado, olhamos para os programas de governo como estratégias
políticas colocadas em funcionamento que visam a gestão da população posicionada como
de risco, buscando sua normalização. Dessa maneira, tomamos as políticas educacionais
inclusivas como estratégias colocadas em funcionamento pela governamentalidade
neoliberal, que buscam melhor gerir a vida da população, estando estas políticas inscritas
numa ordem discursiva, em que cada um deve manter-se participativo, aumentando seus
níveis de consumo e concorrência, e diminuindo ou amenizando, assim, seu posicionamento
numa zona de risco.
Para tanto, o que pretendemos não diz respeito a tecer um juízo de valor a respeito
do programa a ser analisado, mas problematizar como se articula o interesse pela
instituição de um período “normal” para a alfabetização no Brasil na lógica inclusiva e como
as práticas escolares em operação acabam por produzir a normalidade e a anormalidade a
partir desse período, considerado o mais adequado.

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO
Ao buscarmos situar os caminhos trilhados para a construção deste texto não temos
como objetivo apresentar uma metodologia, como se ela garantisse a ancoragem num porto
seguro, definitivo, mas tecer algumas considerações acerca da perspectiva teórica envolvida
em suas tramas.
Consideramos significativo expor que as problematizações aqui apresentadas são o
resultado de nossas desconfianças com algumas das verdades em circulação no contexto
educacional, insatisfação esta engendrada a partir das problematizações tornadas possíveis
pelos estudos foucaultianos.
Mas como é que se faz isso? Como é que nos tornamos fortes para
explodir as formas como lemos, compreendemos, pensamos? Ao modo
do trabalho foucaultiano, desfocando os olhos das coisas vistas e
elevando-os até as visibilidades de uma época; bem como nos deslocando
da moradia confortável das palavras e das frases, para chegar aos
enunciados. O que funciona é exercitar a suspeição sobre a própria
formação histórica que nos constituiu e constitui, e interrogá-la sobre se
tudo o que dizemos é tudo o que pode ser dito, bem como se aquilo que
vemos é tudo o que se pode ver (CORAZZA, 2007, p.116).
As palavras de Corazza convergem com a intencionalidade deste texto, pois o que
intencionamos não é olhar para os discursos instituídos pelas políticas educacionais
inclusivas tomando-os como verdades absolutas, mas como verdades naturalizadas, as
quais vale a pena entender como foram construídas. Para tanto, buscamos empreender um
olhar de suspeita a partir do exercício da hipercrítica, uma crítica que segundo Veiga-Neto
(2005, p.29) “está sempre em movimento” não em busca de uma verdade, de uma resposta
que poderia ser considerada a mais verdadeira e definitiva, mas da possibilidade de olhar
para os acontecimentos como contingentes, históricos.
Descrever o campo teórico de inspiração foucaultiana implica o risco de simplificálo e reduzi-lo. No entanto, pensamos ser possível sinalizar alguns aspectos que contribuem
ao entendimento de que se embrenhar num estudo desse caráter é estar disposto ao
estranhamento, é colocar em suspenso conceitos totalizantes e verdades absolutas,
buscando mantê-los permanentemente sob suspeita.
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Nesse sentido, em conformidade com as ideias de Bujes (2005, p.187), consideramos
que “o que é preciso pôr em questão são os regimes de verdade estabelecidos, os raciocínios
amplamente aceitos, os modos de falar corriqueiros, tornando a linguagem um alvo de
problematização”. Essa compreensão ou, melhor dizendo, esse olhar para essa questão está
relacionado ao entendimento de que as verdades são produzidas no exercício das relações
de poder. Falamos aqui de um poder que não se impõe como algo negativo, repressivo,
destrutivo, que se encontra sob a propriedade de alguém. A partir da análise foucaultiana, o
poder é pensado como algo que se exerce, que funciona, que é produtivo e positivo,
tornando-se importante para nossa sociedade (MACHADO, 2008).
Essas considerações fazem-se necessárias porque compreendemos o caráter
transitório de nossos conhecimentos num mundo multifacetado, marcado por mudanças e
relativizações, que apresenta poucas possibilidades para a efetivação de generalizações
(SOMMER, 2005).
Nessa conjuntura, nosso investimento é o de olhar para o documento que institui o
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, suas ações e diretrizes gerais, a fim de
entender o solo governamental que produz a necessidade de instituir um período “padrão”,
“normal” de alfabetização, o qual todos devem perseguir.
Inicialmente, as ferramentas governamentalidade e norma são consideradas
produtivas para empreender a análise da implementação do Pacto no contexto pedagógico
das escolas e a produção da normalidade/anormalidade na lógica inclusiva. Nesse trabalho,
a noção foucaultiana de governamentalidade se torna útil para compreender de que
maneira são colocadas em funcionamento ações de condução da vida dos sujeitos, num
estado permanente de governamento de si e dos outros. Governamentalidade
compreendida assim, como um conjunto de práticas que “têm na população seu objeto, na
economia seu saber mais importante e nos dispositivos de segurança seus mecanismos
básicos” (MACHADO, 2008, p. XXIII).
Quanto à ferramenta norma, foi eleita por entendermos que a mesma nos permite
olhar para as práticas escolares e as operações colocadas em funcionamento neste contexto
para que de alguma forma todos possam ter a garantia de participação social. Foucault
aponta a funcionalidade da norma na atuação sob a égide biopolítica, a partir do seguinte
recorte:
Nas disciplinas, partia-se de uma norma e era em relação ao
adestramento efetuado pela norma que era possível distinguir depois o
normal do anormal. Aqui, ao contrário, vamos ter uma identificação do
normal e do anormal, vamos ter uma identificação das diferentes curvas
de normalidade, e a operação de normalização vai consistir em fazer
essas diferentes distribuições de normalidade funcionarem umas em
relação às outras e [em] fazer de sorte que as mais desfavoráveis sejam
trazidas às que são mais favoráveis (FOUCAULT, 2008a, p.82-83).
Para nós, a instituição de um período denominado como “certo” para a alfabetização
denota a operação da norma no seu sentido biopolítico, pois se trata da instituição prévia
de um parâmetro o qual todos devem buscar. No entanto, ao considerar que assumimos um
modo de vida atrelado à governamentalidade neoliberal, em que poder disciplinar (que atua
sobre os corpos individuais) e biopoder coexistem, é possível visualizar outras formas de
atuação da norma.

A OPERAÇÃO DA NORMA E A CONDUÇÃO DE CONDUTAS A PARTIR DA PROPOSTA
DO PNAIC
No contexto contemporâneo, visualizamos a produção de políticas educacionais
engendradas na busca por igualdade e participação de todos e de cada um nas tramas sociais
regidas pela racionalidade neoliberal, em que são operadas práticas que visam conduzir as
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condutas dos sujeitos, solicitando o governamento de si e dos outros para garantir a
constituição de sujeitos participativos. Nessa lógica, entendemos estar em operação a busca
pelo autogovernamento dos sujeitos, que reduz a aplicação de poder e aumenta a eficácia
da governamentalidade, uma das principais características do neoliberalismo.
Nessa esteira, a produção de documentos oficiais, programas e políticas públicas
permitem identificar os grupos considerados excluídos da sociedade e aqueles em risco de
exclusão, possibilitando a mobilização de práticas de governamento que buscam a
manutenção de todos no jogo do mercado. “Tal busca por espaços de acesso e participação
de todos, como uma meta de Estado e de mercado acentua-se, tornando-se uma condição
indispensável dentro de um sistema de governamentalidade neoliberal” (MACHADO;
MENEZES; TURCHIELLO, 2012, p.5). Dessa maneira, garantir a alfabetização de todas as
crianças até os 8 anos de idade, constitui-se como uma necessidade inadiável:
As crianças têm direito de se apropriar do sistema alfabético de escrita
e, de forma autônoma, de participar de situações de leitura e escrita.
Aquelas que não sabem ler e escrever textos com autonomia têm
dificuldades para dar continuidade ao processo de escolarização e de
participar de várias situações extraescolares (BRASIL, 2014, p.18,
grifos nossos).
As políticas educacionais são neste texto tomadas como uma forma de investimento
sobre a população, colocando em funcionamento diferentes mecanismos que buscam
gerenciar o risco de essa população não ter condição de participação, consumo e
concorrência e, assim, manter-se excluída. Para tanto, torna-se necessário pensar na
constituição de políticas preventivas e corretivas que buscam a otimização da vida dos
sujeitos. Todos devem estar participando de alguma forma para que se tenha garantia de
permanência e participação no jogo social, produzido na racionalidade neoliberal,
possibilitando-se com isso o controle e a normalização da população que se encontra
posicionada na zona de risco produzida por essa mesma lógica. Para tanto, passa-se a
atentar aos fenômenos relacionados à saúde, educação, força produtiva, buscando-se
identificar os problemas enfrentados por esse nicho da população para assim acionar
estratégias que possibilitem gerenciar o risco social.
A invenção do risco possibilitou classificar espaços e indivíduos, ou um
conjunto deles, com determinadas características – analfabetos, pobres,
doentes, com baixa expectativa de vida, cegos, surdos, etc. – como
problemáticos, necessitando ser administrados de determinado modo
para evitar sua multiplicação e geração de elevadas despesas para o
Estado (TRAVERSINI, 2003, p.111).
Na busca pelo gerenciamento dos fatores de risco, o Estado passa a investir em
políticas educacionais que estejam voltadas à organização da escola como um espaço
inclusivo, priorizando nesse jogo a produção de um modelo de conduta para o sujeito que
se espera na sociedade contemporânea, sujeito este que saiba fazer as “melhores” escolhas
para seu próprio bem e para a segurança de todos. Esse investimento na escola se torna
eficaz por compreendê-la como uma das instituições que mais sutilmente aciona
mecanismos de normalização, intervindo de forma consentida na vida da população. Para
Aquino (2013, p.204), “No espectro da governamentalidade, a escola despontará, então,
como um dos espaços privilegiados de criação, de aplicação e de difusão de técnicas pessoais
sustentadas por jargões pedagogizantes específicos”.
No caso do programa - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa visualizamos que são acionados mecanismos voltados à formulação de dados que produzem
determinada realidade, permitindo assim que se definam estratégias, ações e mudanças
necessárias a uma sociedade contemporânea que tem como centralidade o mercado. São
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acionadas medidas de levantamento de dados tanto para conhecer quanto para controlar a
realidade, ou seja, para produzir e manter um controle sobre os participantes do Pacto.
Assim, as próprias escolas devem ser automonitoráveis e manter uma avaliação processual,
ininterrupta de tudo, para ninguém evadir, e assim aumentar a eficácia.
A terceira medida é a aplicação, junto aos alunos concluintes do 3º ano,
de uma avaliação externa universal, pelo INEP, visando aferir o nível de
alfabetização alcançado ao final do ciclo, e que possibilitará às redes
implementar medidas e políticas corretivas (BRASIL, 2014, p.13,
grifos nossos).
É preciso analisar, tornar dizível, nomeável e quantificável a condição de cada um
de se alfabetizar, para melhor governar. A partir das práticas de identificação, diagnóstico e
classificação, é colocado em movimento um conjunto discursivo que envolve saberes
médicos, psicológicos e pedagógicos que produzem regimes de verdade sobre a
aprendizagem, o desenvolvimento e o momento certo para a alfabetização.
As práticas de observação/descrição, respaldadas na ciência (e
constituídas por ela), fixam algumas características como determinantes
de um desenvolvimento saudável, do desempenho esperado para cada
situação escolar, da sequência normalizada de desenvolvimento da
criança (DAL’IGNA, 2013, p.190).
A partir da constituição de um regime de saber-poder sobre os sujeitos em
alfabetização, é possível definir e ingerir ações especializadas voltadas àqueles que parecem
não atingir os níveis de desempenho esperados. Fundamentados nos saberes produzidos
sobre a infância, a aprendizagem, o desenvolvimento, são acionadas práticas escolares
específicas que acabam por investir nos sujeitos em alfabetização. De acordo com o Pacto,
Os sistemas de ensino devem se organizar para lançar mão de estratégias
de acompanhamento especial às crianças que, em relação aos objetivos
esperados, estejam precisando de apoio pedagógico mais intenso e
diferenciado (BRASIL, 2014, p.35, grifo nosso).
Citamos longamente Lopes por considerar que suas colocações convergem com a
forma como entendemos a operação da norma no contexto do PNAIC, tanto a partir de
dispositivos disciplinares como por dispositivos de seguridade.
[...] tanto a norma disciplinar quanto a norma da seguridade operam
conjuntamente sobre a população, capturando os indivíduos,
disciplinando-os, ordenando-os, descrevendo-os, diagnosticando-os,
educando-os, mobilizando-os para outras práticas de vida consideradas
de menores riscos, seja no âmbito social, seja no âmbito individual. Na
medida em que as identidades são declaradas e celebradas, mesmo que
em uma relação tensa e agonística com o Estado, elas são muito “úteis”
para as ações de governamento da população de que fazem parte tais
identidades. São os processos sobre a população que ambas as normas
articulam a inclusão como uma estratégia de governar menos e mais
(LOPES, 2011, p.289).
Nessa conjuntura, estratégias políticas são colocadas em funcionamento, buscando
a gestão da população posicionada como de risco e intencionando sua normalização. Para
tanto, olhamos para as políticas de inclusão, estando localizado entre elas o PNAIC, como
uma dessas estratégias colocada em funcionamento pelo Estado na busca de melhor gerir a
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vida das populações de risco, estando aqui localizados os sujeitos deficientes, pobres,
aqueles que não aprendem, aqueles que não se alfabetizam, entre tantos outros que temos
nos ocupado em descrever como anormais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desse artigo, nossa pretensão foi contribuir tanto na desnaturalização dos
discursos que tomamos como óbvios, quanto na proposta de alargar o campo de
compreensão dos processos de in/exclusão escolar e do conjunto de práticas escolares
colocado em funcionamento no nosso tempo.
Ao analisar a proposta do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa foi
possível compreender o quanto alunos, gestores, professores, famílias e a sociedade como
um todo são capturados por esses discursos, sendo investidos por redes de saber-poder que
os levam a pensar, analisar e agir de determinadas formas em relação às políticas de
inclusão, tomando-as como um imperativo, isto é, uma verdade absoluta, inquestionável e
necessária.
Além disso, percebe-se que as políticas educacionais inclusivas circulam alicerçadas
nos discursos dos direitos humanos, em que a educação se constitui como um direito que
deve ser garantido a todos, sem exceção, inclusive e especialmente, àqueles que de alguma
forma correm o risco de não aprenderem, não se desenvolverem e, portanto, estarem
excluídos da escola. Por essa razão, neste estudo, o Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa foi posicionado como parte de uma política de inclusão escolar.
Entendemos que intervir nos diferentes espaços pedagógicos consiste em um
processo que aponta para a administração das condutas dos alunos, dos professores e
gestores das escolas, das famílias e da sociedade. Nesse sentido, a instituição de um período
correto para a alfabetização enquanto política pública se configura como uma estratégia da
governamentalidade neoliberal para inclusão de todos e de cada um, produzindo novas (ou
outras) formas mais aperfeiçoadas de normalização dos sujeitos, a fim de atender à
demanda de mais poder com menos investimento.
As considerações apresentadas neste texto são para nós provisórias, estando em
constante processo de crítica, dessa maneira o que nos foi possível problematizar até o
momento se coloca como um convite a nós mesmas e a quem mais interessar para
continuarmos a conversa, a partir de outros olhares, outras possibilidades.
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RESUMO: Este trabalho pretende discutir as relações que permeiam o campo escolar,
partindo das relações de biopolítica e do cuidado de si desenvolvidas por Foucault, tomando
a escola como um local de desenvolvimento do viver. Para tanto, tomamos como ponto de
partida a cena final do filme Nós que aqui estamos, por vós esperamos, de Marcelo Masagão
para observarmos relações com os atos de viver existentes no campo escolar. A partir dessa
discussão entre vida e escola e as relações que se estabelecem no campo escolar,
observamos a imanência entre a vida e a morte que se estabelecem. Atos e discursos que
estabilizam o ato de viver, de como viver: biopolíticas da vida; condução do ato de viver, de
localizar e determinar os espaços determinados para a vida. Deste modo, estabelecemos a
celebração de condições imanentes à existência humana: vida e morte. A escola como local
de discursos sobre a vida, o cemitério seu oposto: sobre a morte. Coexistência harmoniosa
quando referências extremas que definem as margens do existir humano. Duas margens;
entre as margens, caminhos, trilhas, trajetos. Assim, uma escola que conduz a vida para a
morte, ou melhor: conduz para o cemitério, prepara a vida para a morte. É esta condução
presente no discurso, este preparar que propomos discutir, pois nele se encarceram
palavras, verdades entre o viver e morrer, verdades e palavras que atravessam o universo
escolar, uma maquinaria pedagógica disciplinalizadora do corpo, em consequência, da alma.
PALAVRAS-CHAVE: Educação, Biopolítica, Cuidado de Si
ABSTRACT: This paper discusses the relations that permeate the school field, based on the
relationships of biopolitics and care of oneself developed by Foucault, making the school a
development of the live site. To this end, we take as a starting point the final scene of the
film We're here for you hopefully Marcelo Masagão to look relations with the act of living
existing in the school field. From this discussion between life and school and the
relationships that are established in the school field, we observe the immanence between
life and death that takes place. Acts and speeches that stabilize the act of living, like living:
biopolitics of life; act of driving live, to locate and determine the areas determined for life.
Thus, we established the celebration of conditions inherent to human existence: life and
death. The school as a place for discourse about life, the cemetery its opposite: over death.
Harmonious coexistence when extreme references that define the margins of human
existence. Two banks; between the banks, paths, trails, paths. So a school that leads to life
to death, or rather leads to the cemetery, prepares the life to death. This is driving this
discourse, this preparing to propose to discuss, because it is imprison words, truths
between living and dying, truths and words that cross the school environment, pedagogical
machinery disciplinalizadora body, as a result, the soul.
KEYWORDS: Education, Biopolitics, Si Care

1. INTRODUÇÃO
Ao final do filme Nós que aqui estamos, por vós esperamos, homenagem do cineasta
Marcelo Masagão ao século XX, conhecemos a origem do título do filme: uma mensagem
gravada no pórtico de um cemitério em Minas Gerais. O filme é uma homenagem àqueles
que construíram o século XX, personagens, porém, que já se encontravam mortos. O
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cemitério e a mensagem são uma homenagem a estas personagens que ajudaram a moldar
o mundo. Personagens que estão a nossa espera visto que a morte encerra o ciclo da vida.
Personagens de um século que se encerrou, um século que morreu para dar vida a
outro século. Personagens que representam um conceito de mundo, a Modernidade, que se
encontra enterrado, mas não dado como morto. Este novo século, o XXI, carrega consigo as
transformações iniciadas no limiar do século anterior: uma revolução na informação e na
comunicação que alteraram os modos de ocupar e vivenciar as diferentes relações humanas.
Esta relação imanente de vida e morte, sobre as relações temporais e espaciais do
Contemporâneo, atravessaram os templos da Modernidade relacionados ao existir humano,
templos estes construídos para a estabilização do ato de viver, de como viver; biopolíticas
da vida.
Entre estes templos, a escola ocupa importante espaço na construção biopolítica da
vida: um templo de condução do ato de viver; de localizar e determinar os espaços
determinados para a vida. Este ato, esta ação pela vida é um dogma do templo escolar.
Através dessa relação com os atos da vida, caberia à entrada de cada escola a
inscrição que dá nome ao filme de Masagão, Nós que aqui estamos, por vós esperamos, visto
que as relações desenvolvidas no espaço escolar são de uma formação contínua e
ininterrupta do ciclo humano; pois, local obrigatório para a infância e juventude. Por isso
esse ensejo daqueles que lá se encontram na recepção daqueles que estão por chegar.
Inscrição em homenagem àqueles que ingressam, que depositam a condução, o
desenvolvimento e a sobrevivência de seus corpos e almas.
Deste modo, podemos observar nessa inscrição a celebração de condições
imanentes da existência humana: a vida e a morte. A escola como local da vida, o cemitério
seu oposto; local da morte. Coexistência harmoniosa quando referências extremas que
definem as margens do existir humano.

2. A ESCOLA NA CONDUÇÃO DA VIDA
Duas margens, e entre elas uma condução de uma margem a outra. Entre as
margens, caminhos, trilhas, trajetos que podem sem múltiplos; podem ser únicos. Tudo
depende da escolha daquele que conduz. A escola conduz para o cemitério. A escola conduz
a vida para a morte. Ou melhor, prepara a vida para a morte. É esta condução, este preparar
que propomos discutir, pois, nele se encarcera verdades entre o viver e o morrer, verdades
que atravessam o universo escolar, uma maquinaria pedagógica disciplinalizadora do
corpo, em consequência, da alma.
De modo geral, quando o corpo faz alguma coisa, há um elemento que se
serve do corpo. Mas que elemento é este que se serve do corpo?
Evidentemente, não é o próprio corpo: o corpo não pode servir-se de si.
Diremos que quem se serve do corpo é o homem, o homem entendido
como um composto de alma e corpo? Certamente não. Pois, mesmo a
título de simples componente, mesmo supondo que ele esteja com a alma,
o corpo não pode ser, nem a título de adjuvante, o que se serve do corpo.
Portanto, qual é o único elemento que, efetivamente, se serve do corpo,
das partes do corpo, dos órgãos do corpo e, por consequência, dos
instrumentos e, finalmente, se servirá da linguagem? Pois bem, é e só
pode ser a alma. Portanto, o sujeito de todas estas ações corporais,
instrumentais, e da linguagem é a alma: a alma enquanto se serve da
linguagem, dos instrumentos e do corpo. Chegamos; pois, à alma.
(FOUCAULT, 2010, p. 52)
Ao conduzir, disciplinar o corpo; conduz, disciplina-se a alma. Disciplina-se o sujeito;
produz assujeitamento. Deste modo, tomamos o espaço biopolítico escolar como espaço que
interrompe, sufoca, torna agonizante o desenvolvimento do sujeito (como proposto por
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Foucault) ao enveredá-lo por relações de poder que mais comprimem, reduzem suas
escolhas pela e durante a vida através de técnicas disciplinares que organizam o momento
histórico, inserindo-o em relações de poder-saber 1 que organizam e categorizam regimes
de verdade, constituindo e moldando grupos sociais; logo, o sujeito: expressão de um
projeto político, social e cultural.
Cabe observar o pensamento de Veiga- Neto (2011, p. 70-1), sobre o espaço escolar.
90F90F

A escola “foi sendo concebida e montada como a grande – e (mais
recentemente) a mais ampla e universal – máquina capaz de fazer, dos
corpos, o objeto do poder disciplinar; e assim, torná-los dóceis”; além do
mais, a escola é, depois da família (mas, muitas vezes, antes dessa) a
instituição de sequestro pela qual todos passam (ou deveriam passar...)
o maior tempo de suas vidas, no período da infância e da juventude. Na
medida em que a permanência na escola é diária e estende ao longo de
vários anos, os efeitos desse processo disciplinar de subjetivação são
notáveis.
Nessas práticas, em que o saber e o poder se imbricam e interligam, são produzidos
regimes de verdade através da regência e do controle sobre os enunciados. Isto pressupõe
determinadas assertivas biopolíticas para a vida e para morte. Deste modo, o poder circula
pelas instituições e pela sociedade construindo uma dinâmica que tende a valorizar ou
desprestigiar o ato de viver e o ato de morrer; os locais consagrados à vida e à morte.
A vida consagrada no espaço escolar advém de construções históricas e sociais e de
tal modo está imbuída de relações de poder que incidem sobre os modos de viver,
produzindo uma identidade sobre os atos da vida: o nascer, crescer, aprender, produzir,
morrer. Marcas, códigos marcados no corpo e incorporados na alma. Marcas historicamente
lineares, códigos que constroem certa subjetividade.
A escola implica na produção de certas identidades, que implicam sobre os modos
de viver, de sentir e sentir-se no mundo. Essas são tramas, relações que constituem o sujeito
e as verdades que este sujeito sabe sobre si. Tramas que produzem um conhecimento de si
através da máquina escolar conduzindo da total ignorância, um não se conhecer, um não
existir, para o conhecimento, uma sabedoria sobre si e o mundo. Este conhecimento implica
em conhecer objetivamente a si próprio, em ser um sujeito autônomo, por conhecer as
verdades do mundo; em conhecer, domar o corpo, logo a alma. Conhecimento que implica
sobre o conduzir a vida, sobre a existência da morte.
A escola perpetua verdades que, quando alcançadas, diz quem somos, liberta-nos.
Verdades que são a essência do viver, a que todos devem retornar para alcançar liberdade.
Verdades que se aproximam da Delfos grega quanto a espaço geográfico, pois para os
helênicos, esse era o umbigo do mundo. Mas se há uma equidistância geográfica, o mesmo
não se dá quanto ao conhecimento de si. Se o Contemporâneo localiza a verdade em um
ponto fora do sujeito, para os gregos, ela se encontra no próprio sujeito.
(...) vemos muito naturalmente reaparecer - a propósito da questão sobre
"o que é o eu?" - a referência ao oráculo de Delfos, à Pítia, ao que ela diz:
é preciso conhecer a si mesmo (gnônai heautón).[...] preceito imposto aos
que vêm consultar o oráculo de Delfos, [...] É preciso saber o que é o eu.
[... para tanto] tens que ocupar-te contigo mesmo: és tu que te ocupas; e,
não obstante, tu te ocupas com algo que é a mesma coisa que tu mesmo,
[a mesma coisa] que o sujeito que "se ocupa com", ou seja, tu mesmo
como objeto. [...] o que é o eu com que se deve ocupar? - ora, é a alma. [...]
não certa relação instrumental da alma com todo o resto ou com o corpo,
1

O poder implica saber. Não há relação de poder sem sua correlação a um campo de saber, nem de um
saber constituído de relações de poder.
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mas, principalmente, a posição, de certo modo singular, transcendente,
do sujeito em relação ao que o rodeia, aos objetos de que dispõe, como
também aos outros com os quais se relaciona, ao seu próprio corpo e,
enfim, a ele mesmo. [...] ocupar-se consigo mesmo será ocupar-se consigo
enquanto [...] sujeito da khrêsis (com toda a polissemia da palavra: sujeito
de ações, de comportamentos, de relações, de atitudes). A alma como
sujeito e de modo algum como substância. (FOUCAULT, 2010, p. 51-3)

3. NA LINGUAGEM, MORRE E NASCE O HOMEM
Até o florescimento da Modernidade, o conceito de homem tal qual hoje o
conhecemos não existia, este era um gênero ou espécie, atravessado por memórias e
invenções. Com a Modernidade a linguagem tem como questão central a própria a própria
linguagem, retornando a si mesma. Este movimento permite que ela questione a si própria
e ao homem, e ao fazê-lo permite o surgimento do homem no pensamento moderno. Neste
momento o homem se torna parte de um “discurso comum da representação e das coisas,
como lugar em cujo interior natureza e natureza humana se entrecruzam” (FOUCAULT,
2007, p. 429). Isto permite o nascimento das ciências do homem, e, quase que
concomitantemente, a sua finitude, já que corpo, desejo e linguagem (que têm sua
existência, sua historicidade e suas leis próprias) envolvidos a si mesmos no princípio de
sua existência, nos limites do conhecimento, encarceram em si o aprendizado finito da
existência humana.
Nesse momento, o homem pensa em si e no seu fim a partir de si próprio, um sujeito
de si mesmo, e como um ser pensante, submete-se à linguagem, como veículo e produto de
e para palavras que lhe preexistem. Uma produção de técnicas de existência que o atravessa
desde seu nascimento, um, em que o duplo consciente-inconsciente recria conceitos,
permitindo surgir o homem como objeto, um corpo que a história torna breve e datado.
As condições de existência estabelecidas minimamente para a presença da vida “fez
surgir também certa força que deve manter a vida e certa ameaça que a pune com a morte”
(Op. cit., p. 380). Essa relação entre a vida e a morte, existência e não-existência interrompe
a possibilidade de um contínuo temporal.
A relação do homem com a origem, relação temporal, conduz e acomoda os
acontecimentos históricos, não permitindo conhecer ou reconhecer o ponto original,
mesmo que esses acontecimentos que as constituem, direcionem para esse ponto. A Delfos
escolar transita por técnicas em que toda possibilidade de um conhecimento de si está fora
do próprio homem, em algum a priori histórico em que o saber, construído pela e na
linguagem, possibilita libertar o homem da finitude do tempo e do próprio homem e,
particularmente, auxiliá-lo na luta do homem contra morte.
No Contemporâneo, um (des)contínuo da Modernidade, as mesmas marcas e
códigos de libertação deste homem, homem e sujeito, objeto e sujeito. Mas estas marcas e
códigos funcionam como técnicas biopolíticas de encarceramento, uma falsa sensação de
liberdade.
Em nossa Delfos contemporânea, maquinários e técnicas, nos conduzem e mantêm
entre margens de certa estética de existência, limitando relações de espaço e tempo. Mas,
Nietzsche (2001) defende que o homem deve tomar posse de seu próprio espírito, devendo
seguir livremente seus desejos, pois a verdade, aquilo que liberta, está em nós mesmo.
Liberdade que, para Foucault (2012b), só existirá se as relações de poder permitirem que
os sujeitos sejam livres, para que haja uma forma de liberdade.
Por conseguinte, se necessita de usos da linguagem, como técnica, que não rompam
com a vida, mas o seu contrário, que nos possibilite dar sentido ao mundo e as nossas
experiências; experimentos da vida, sobre a vida, em que a linguagem se torna
acontecimento, a palavra se torna um acontecimento. A linguagem que age, marca o corpo
e se insere a alma. Linguagem como escrita de si. Uma linguagem diferente e de diferenças,

– 702 –

pois particular, própria. Técnicas de uma existência que se encontra à margem da Delfos
contemporânea, linguagem de outros oráculos, periféricos, marginais.
Entre os que estão dentro das margens - aqueles conduzidos por regras de uma
normalidade e docilização, preceitos da Delfos contemporânea para o conhecer a si mesmo
- e os periféricos e marginais, a existência se configura como um direito de vida para os
conformados às margens, e um direito de morte para os marginalizados. Novamente, e
sempre, o embate entre a vida e a morte. Vida social como consequência de conduta e
aprendizado para a alma; morte social como consequência para a alma que se deixa
conduzir por outros modos de existência.
Nossa escola conduz seus corpos dissociando-os de suas experiências. Conduz por
um processo mecanizado em que a experiência não é percebida, não é sentida no tempo; em
que não se promove o tempo para vivenciar o que experimenta. Deste modo, o desejo se
torna acúmulo - informação, bens, títulos - e não a paixão, em seus duplos: possuir/ser
possuído, passividade/atividade. A experiência, este se permitir, o que nos toca, o que nos
atravessa, torna-se algo conformado, genérico, homogêneo, repetível. Oráculos em que a
linguagem não rompe com a vida, a não linguagem experimenta a vida, não nos possibilita
criar outros sentidos de mundo e de experiências.
Tornando a linguagem acontecimento, a palavra se torna um acontecimento. Como
palavra, como discurso, como acontecimento tornamos a palavra de narrativa; ela nos narra,
relata o que nos atravessa, nossa travessia, como observa Mèlich (2011), que só termina
com a morte, o fim. A interrupção da palavra, da narrativa, da travessia, antes do ponto final,
é suspeita de controle, de totalitarismo.

4. PELA PALAVRA, A LIBERDADE
A palavra livre no espaço e no tempo produz inquietações, provoca outros olhares,
ou como observa Larrosa (2011) ela se dá, ao possibilitar dizer algo diferente ao dito, e é
tomada, ao permitir que outras travessias, outras narrativas, experiências múltiplas sejam
ditas por palavras próprias a cada um. Este dar/tomar a palavra, esse acontecimento, é um
processo de aprendizagem, de ensinar e aprender, em que as travessias, as narrativas, as
experiências se dizem, se tornam o dito, se deixam possuir/possuem o outro, se leem/são
lidas.
Movimento que implica uma relação consigo mesmo (dar a palavra, dizer as
experiências) e com o outro (tomar a palavra, redizê-la através de suas experiências),
provocando “a experiência da liberdade, com essa curiosa relação de alguém consigo
mesmo, à qual chamamos liberdade, e com a experiência da amizade, com essa curiosa
forma de comunhão com os outros que chamamos de amizade” (LARROSA, 2010, p. 139).
Por conseguinte, é o se dizer e o dito; dar a palavra e tomar a palavra, liberdade e amizade.
Remete-se às experiências, se remete a travessias da palavra, do discurso, de um corpo e
uma alma viva, para narrativas que não podem ser silenciadas, mesmo que ditas no/pelo
silêncio.
A palavra humana é plural e que esta palavra, ou palavras, tem sentido
somente pelo que dizem, pelo que podem dizer, mas também e
essencialmente, pelo indizível, pelo silêncio, pelo testemunho, pela
alteridade, pela ausência. E também pela fragilidade e a vulnerabilidade,
pela mestiçagem e a fronteira, pelo desaparecimento de pontos de
referência estáveis e absolutos. (MÈLICH, 2011, p. 279)
Se a palavra é múltipla nossa inteligibilidade do mundo também o é; somos textos,
palavras, discursos, e isso permite interpretações infinitas sobre o que nos cerca, como nota
Larrosa (2009) ao analisar a obra de Nietzsche. A condução biopolítica da vida pela escola
implica no cerceamento do múltiplo pela unicidade, ao impor um conhecimento de si que
desconsidera a experiência, um saber, tomando-os como um não-conhecer, e em seu lugar
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opta por um determinado conhecimento, uma verdade fora do sujeito, que conduz ao
encontro desta; um esquecimento de si por um determinado conhecimento de si.
Esquecimento que vai produzindo e introduzindo discursos sobre aqueles que
levam uma vida singela ou se tornaram indesejados, vidas que vão sendo apagadas, homens
infames (FOUCAULT, 2003) que quando transformados em texto, em discurso, tornam-se
acontecimento, narram-se ou são narrados; deixam-se de ser conduzidos e se conduzem
para algo que os movimentem para o encontro com algo verdadeiro para e por si mesmo.
Uma escritura de si que “transforma a coisa vista ou ouvida em forças e em sangue”
(FOUCAULT, 2012a, p. 149), pois é um processo de criação da alma, e ao mesmo tempo é
dela que as palavras são retiradas, logo é um processo de renovação, purificação da alma.
Na palavra, no discurso um exercício sobre a alma, logo sobre o corpo. Um corpo
dotado de vida pelo exercício da palavra, do discurso na produção de um sujeito ético,
diferentemente ao sujeito do conhecimento, pelo modo como se constitui através de suas
ações (exercícios, práticas, técnicas) em um sujeito torna a condução da vida em um
movimento para o encontro com algo verdadeiro. Ou como observa Rancière (2012, p.21),
“não temos de transformar os espectadores em atores e os ignorantes em intelectuais.
Temos que reconhecer o saber em ação no ignorante e a atividade própria do espectador.
Todo espectador já é ator de sua história, todo homem de ação, espectador da mesma
história”.

5. MORTE EM VIDA, OU UMA VIDA QUE LIVREMENTE SE CONDUZ PARA A
MORTE
Neste embate discursivo entre espaços de vida e de morte, o viver escolar, marcado
pelo caminhar único e disciplinador do corpo, logo da alma, pelo represamento da diferença,
do outro, tomamos aqui como uma viver sem vida, uma impossibilidade da liberdade de
viver; um corpo ao mesmo tempo vivo e morto; biopoliticamente vivo, mas animicamente
morto. Um corpo autônomo que vive sua existência, produz, aprende, pensa; pois existe.
Porém um viver sem artes de existência. Um corpo ao mesmo tempo vivo e morto, um
morto-vivo, um zumbi.
Ao tomar os que ocupam os espaços dentro das margens como mortos-vivos,
aqueles de vida linear, com o caminho da vida indicado por um conjunto de regras e práticas
comuns a todos, invertemos a relação de vida e morte destinadas ao centro e à periferia.
Assim o periférico, o marginalizado, aquele a quem está destinada a morte, produz vida,
torna produtivo atos de viver através de suas experiências, conduzindo-se por uma ética
para a vida.
Esta ética, aqui foucaultina, associada a certas práticas de liberdade do mundo
greco-romano; a uma liberdade individual pensada como ética, como oposição a um regime
de escravidão (de outra cidade, daqueles que o cercam, daqueles que o governam, de suas
próprias paixões). “Não digo que a ética seja o cuidado de si, mas que, na Antiguidade, a ética
como prática racional da liberdade girou em torno desse imperativo fundamental cuida-te
de ti mesmo” (FOUCAULT, 2012b, p. 262). Por conseguinte, ética como um exercício de
liberdade, com um fundamento político, visto que esta liberdade é política, um modelo
constituído pelo ato de não ser escravo, de escravidão.
Como a ação política está imbuída de relações de poder, um poder sobre si mesmo
que regula o poder sobre o outro. Uma ética de existência implica em controle do poder, de
limitá-lo quanto ao abuso ou a dominação, visto que as práticas e exercícios produzem a
manifestação de uma verdade do mundo sobre o qual o sujeito tem o domínio. Deste modo,
não se assujeita às verdades que o oráculo da Modernidade e do Contemporâneo lhe
impõem, pois o assujeitamento indica a morte para o sujeito, ou seja, nega-lhe a vida. A
sujeição mantem o indivíduo vivo, porém o sujeito morto, um morto-vivo.
Para estabelecer um conhecimento de si, um ocupar-se consigo, um conhecer-se a
escola deve inverter o estatuto do discurso, como Certeau (2009) sobre a obra de
Wittgenstein, deve observar com um universal obediente ao uso ordinário da linguagem.
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Um discurso em que o eu aparece como finalidade, aquilo do qual se cuida, com o que se
deve preocupar, em que:
O cuidado de si transborda largamente a simples atividade de
conhecimento e concerne, de fato, a toda uma prática de si. [...
estendendo-se] a todos os indivíduos, quaisquer que sejam extensão à
vida individual, ou coextensividade do cuidado de si à arte de viver [...],
arte da vida, arte da existência. (FOUCAULT, 2010, P. 79)
Isso permite um domínio sobre os discursos e verdades, em que o verdadeiro se
torna contingente, desenvolvendo-se através de tensões, equilibrando-se simbolicamente
por compatibilidades discursivas mais ou menos temporárias; discursos que não se anulam,
ora resistindo, ora se (re)interpretando, ora se (re)significando. Produzindo formas e
modalidades de relação para consigo, em que sujeito se constitui e se reconhece, ou seja, em
“condições nas quais o ser humano problematiza o que ele é, o que faz e o mundo no qual
ele vive” (FOUCAULT, 2012a, 193).
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RESUMO: O presente trabalho é resultado da pesquisa feita durante meu doutorado e que
resultará na minha tese de doutorado 2 que será apresentada ao Curso de Doutorado do
Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE, Linha de Pesquisa Práticas Escolares e
Políticas Públicas, da Universidade Federal de Santa Maria/UFSM. A presente tese insere-se
nas discussões sobre o ensino da Filosofia. Pretendo, a partir de uma inspiração
foucaultiana, analisar as condições de emergência do discurso sobre a importância da
Filosofia no vestibular da UFSM, suas implicações e as (im)possibilidades do ensino da
Filosofia no curso preparatório para o vestibular.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Filosofia. Foucault.
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ABSTRACT: This work is the result of a research done during my doctorade and it will result
in my doctoral thesis which will be presented to the Doctorade Course of the Graduate
Program in Education, Research Line School Practice and Public Policy, Federal University
of Santa Maria / UFSM. This thesis is part of the discussions on the teaching of philosophy. I
intend, from a Foucauldian inspiration, analyze the emergency conditions of the speech on
the importance of philosophy in the UFSM vestibular, its implications and the (im)
possibilities of teaching philosophy in the preparatory course for the entrance exam.
KEYWORDS: Teaching, Philosophy, Foucault.
A reflexão sobre o ensino da Filosofia, em um curso preparatório para o vestibular,
constitui o objeto de estudo da minha pesquisa de doutorado em Educação na Universidade
Federal de Santa Maria/UFSM. A partir das leituras em Michel Foucault e da minha prática
docente começaram a surgir alguns questionamentos sobre o que faz um professor de
Filosofia ao ensinar em um curso preparatório para o vestibular.
Confesso que ao terminar minha formação nunca me imaginei ministrando aulas em
cursos preparatórios e isso se deve a duas coisas: não existia Filosofia no vestibular, nem
mesmo nas escolas, de forma obrigatória, portanto não existia esse mercado de trabalho;
tínhamos uma formação, a qual nos ensinava que os bons alunos se dedicariam à pesquisa
e os medíocres seriam professores da rede de ensino da escola básica. Para provar a mim
mesma que não era medíocre, me dediquei ao mestrado.
Terminado o mestrado, surgiu a necessidade de dar aulas. Ao iniciar minha prática
docente, percebi as fragilidades da minha formação que apartou teoria e prática. Percebi
que o Curso de Filosofia, ainda que fosse uma licenciatura, ao longo de minha formação
privilegiou o estudo de pensadores e teorias sem articular isso com possibilidades de pensar
uma aula de Filosofia no ensino médio. Ao começar a ministrar aulas para jovens, descobri
que ensinar teorias e pensadores não fazia sentido, pois não havia escuta da parte deles. Só
faria sentido se articulasse teoria e prática. Assim, percebi que teoria é prática e que toda
prática é teoria.
Assumindo isso me lancei a desafios e um deles era dar aula em um curso
preparatório para o vestibular. Na condição de professora de Filosofia em um Curso
Preparatório para o Vestibular vivi diferentes experiências. Experiências que pouco a pouco
Doutoranda em Educação do Curso de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM/RS). Professora de Filosofia do Instituto Federal Farroupilha/ São Vicente do SulRS. Professora Pesquisadora da Educação à Distância do Curso de Filosofia da UFSM.
Membro do Grupo de Pesquisa Filosofia e Juventude/FILJEM.
2 Tese orientada pela Prof. Dra. Elisete Medianeira Tomazzetti.
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foram modificando meu olhar acerca daquele lugar. Inicialmente percebia aquele lugar
como o lugar da transmissão de conhecimentos que auxiliariam meus alunos a ingressarem
na universidade. Pouco a pouco fui percebendo uma movimentação e um interesse acerca
dos temas apresentados em aula.
Fui percebendo a agitação em torno de temas e problemas, agitação que muitas
vezes ultrapassava o espaço de sala de aula na medida em que os alunos vinham até mim
pedi a indicação de livros e leituras nas quais pudessem continuar pensando sobre aquilo
que havia sido pensado brevemente em aula. Percebi ali uma potência. Percebi que
precisava ocupar aquele lugar. Percebi que aquele lugar poderia se constituir num espaço
de trabalho, escuta e provocação. Assumi o risco de me modificar e acredito que alguns
tenham assumido junto comigo o risco de se modificarem. Assumimos juntos um
compromisso com aquele lugar. Ou melhor, assumimos um compromisso com nós mesmos.
Partindo de minhas impressões pessoais resolvi problematizar esse lugar. O que
vivia, via, sentia pareciam indicar que para além de ensinar filosofia para o vestibular, estava
ensinando filosofia para jovens que pouco a pouco se implicavam cada vez mais com os
temas filosóficos. Mas, aqui residia um problema: como investigar um espaço que era
ocupado por mim? Como analisar as impressões sobre ensinar filosofia em um lugar em que
eu era a professora? Seria possível uma investigação feita por um pesquisador no qual ele é
o sujeito da investigação e ao mesmo tempo o objeto da investigação?
Ao mesmo tempo eu só poderia falar sobre ensinar filosofia a partir das experiências
que vivia e que me davam ocasião para pensar sobre a prática docente e o que faz um
professor de filosofia ao ensinar. Por isso, comecei a olhar de modo atento para minha
prática, meus alunos e as implicações dessa relação. Teriam as aulas de filosofia implicados
de modo a fazer com que pudessem pensar de modo diferente do que pensavam antes?
Teriam as aulas de filosofia dado ocasião para que eles pudessem pensar sobre eles
mesmos? Teriam as aulas de filosofia se constituído como um espaço de escuta que pudesse
convertê-los? Essas entre outras indagações começaram a ser feitas por mim.
Evidentemente que comecei a me questionar sobre isso em função do gestual, dos
corpos, do movimento feito por alguns alunos em minha direção. Movimento que sinalizava
inquietude, curiosidade, afeto, e por vezes, raiva. Movimento que me punha em movimento
e movimento feito através do trabalho em aula que os movimentava. Duplo movimento.
Sempre problematizei meu lugar como docente, mas essas se intensificaram depois
que comecei a participar do grupo de estudos dirigido pela Prof. Elisete Tomazetti no Centro
de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Intensificaram-se tanto que me
levaram ao doutorado tendo por objeto de pesquisa o ensino da Filosofia no curso
preparatório para o vestibular. Problematizar os limites e as (im)possibilidades para
produzir o ensino da Filosofia como um modo de vida, dentro de um curso preparatório
para o vestibular constituiu meu problema de pesquisa. Apresento resumidamente neste
texto os resultados da minha pesquisa que serão apresentados na minha tese de doutorado.

ATIVIDADE FILOSÓFICA
A atividade filosófica pressupõe um exercício de si mesmo, o qual, segundo Foucault
(2012, p. 191), versa sobre o que se pode pensar e o que se pode mudar no que se pensa.
Entende que cuidar não é a transmissão de um saber teórico ou uma habilidade, mas é uma
ação que implica ocupar-se consigo, ou seja, conhecer-se. Esse cuidar exige certo
deslocamento do sujeito em direção a ele mesmo e em direção ao outro. O cuidado de si é
atravessado pela existência do outro, o que acaba por constituir um sujeito ético. Assim
Foucault nos diz
De que valeria a obstinação do saber se ela apenas garantisse a aquisição
de conhecimentos, e não, de uma certa maneira e tanto quanto possível,
o extravio daquele que conhece? Há momentos na vida em que a questão
de saber se é possível pensar de forma diferente da que se pensa e
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perceber de forma diferente da que se vê é indispensável para continuar
a ver ou a refletir. Talvez me digam que esses jogos consigo mesmo
devem permanecer nas coxias, e que, na melhor das hipóteses, fazem
parte desses trabalhos de preparação que desaparecem por si mesmos a
partir do momento em que produzem efeitos. Mas o que é então a
filosofia hoje -quero dizer, a atividade filosófica- senão o trabalho crítico
do pensamento sobre si mesmo (FOUCAULT, 2012, p. 191)?
Se o exercício filosófico se constituir numa prática do cuidado de si, que afirme uma
independência no modo de ser, de pensar e se constituir, então, a Filosofia não será mais
um sistema ou um corpo de conhecimentos. Pensar o ensino de Filosofia como uma atitude
de cuidado de si e do outro pode introduzir novas possibilidades filosóficas e novas práticas
em um curso preparatório para o vestibular. Um conjunto de práticas pelas quais agimos
sobre nós mesmos. Ao agirmos sobre nós mesmos, estaríamos em um processo de
autocondução. Isto é, estaríamos falando de uma prática de autoformação do sujeito o qual,
segundo Foucault (2012, p. 259) “é um exercício de si sobre si mesmo através do qual se
procura se elaborar, se transformar e atingir um certo modo de ser”. Uma ação sobre a ação
do outro é poder e ao exercer ação sobre ações, nos empoderamos e empoderamos o outro.
Quero dizer que nas relações humanas, quaisquer que sejam elas - quer se trate de
comunicar verbalmente, como o fazemos agora, ou se trate de relações amorosas,
institucionais ou econômicas-, o poder está sempre presente: quero dizer, a relação em que
cada um procura dirigir a conduta do outro. (FOUCAULT, 2012, p. 270).
As instituições educacionais são o lugar da articulação do saber-poder, pois usam o
saber para empoderar-se e nos empoderar. Só há saber onde há poder e saber não existe
separado de práticas. Encontramos, no último Foucault a análise das condições de
possibilidade das práticas do governo dos vivos para o governo ético de si mesmo. Temos
aqui a potencialização da noção de cuidado de si na concretização de novas formas de vida,
na medida em que a formação do sujeito ético é pensada como efeito das técnicas de si que
objetivam a condução de uma vida bela.
O ensino da Filosofia, considerado como este ocupar-se com si mesmo, não é, então,
a preparação para a vida, mas uma forma de vida, isto é, uma prática exercida por toda a
vida. Essa prática tem uma função crítica que permite pensar e mudar o modo de pensar. A
prática do cuidado de si pressupõe fornecer aos indivíduos a coragem e a força para lutar
por toda vida. Além disso, tem um aspecto terapêutico, isto é, deve poder cuidar das
questões da alma. Ao cuidá-las e permitir uma transformação do sujeito, acaba por se
converter em uma estética da existência.
Para que possamos recuperar o fazer filosófico como uma estética da existência, é
necessário entender como a tradição filosófica, que privilegiava a filosofia como um modo
de vida relegou o cuidado de si e privilegiou o conhecimento de si. As tematizações
filosóficas desenvolvidas pelos antigos indicavam uma preocupação com o cuidado de si.
Segundo Foucault (2010, p. 6), no texto de Platão, na Apologia de Sócrates, encontramos
passagens importantes para a compreensão do cuidado de si como cuidado para consigo e
cuidado para com os outros. Sócrates é aquele que cuida dos atenienses e isso se revela na
atenção e na escuta do outro. O “conhece-te a ti mesmo” socrático é uma consequência do
cuidado de si, que implica voltar-se para si, perceber-se, escutar-se, estar atento às práticas,
o que acaba por gerar um conhecimento de si.
Na antiguidade greco-romana o cuidado de si era uma prática fortemente
disseminada e associada ao conhecimento de si. O sujeito se autoconstituía a partir de
práticas de governamento de si, práticas que exigiam autocontrole e autoreflexão. Assim
nos diz Foucault na Hermenêutica do Sujeito
(...) a noção de epiméleiaheatoû e suas relações com o ghôthiseautón:
parece-me que a noção de epiméleiaheatoû acompanhou, enquadrou,
fundou a necessidade de conhecer-se a si mesmo não apenas no
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momento do seu surgimento no pensamento, na existência, no
personagem de Sócrates. Parece-me que a epiméleiaheauton (o cuidado
de si e a regra que lhe era associada) não cessou de constituir um
princípio fundamental para caracterizar a atitude filosófica ao longo de
quase toda a cultura grega, helenística e romana (FOUCAULT, 2010, p.
10)
Foucault tenta compreender, porque a tradição filosófica relegou o cuidado de si e
privilegiou o conhecimento de si. Segundo ele, dois acontecimentos poderiam ter
contribuído para essa mudança. Primeiramente, a desfiguração moral do termo ao longo da
história inverteu seu significado. O cuidado de si, ao significar uma atitude geral para
consigo e para com os outros ou certa forma de atenção ao que se pensa e o
desenvolvimento de técnicas de si, se constituiu num princípio moral. Entretanto, a tradição
passa a compreendê-lo como egoísmo, o que acaba por desqualificá-lo. Posteriormente, o
“momento cartesiano” que privilegiou o conhecimento e desqualificou o cuidado de si. A
partir desse momento (isto é, do momento em que se pode dizer:
de todo modo, tal como é, o sujeito é capaz de verdade”, sob as duas
reservas quanto a condições intrínsecas ao conhecimento e a condições
extrínsecas ao indivíduo), desde que, em função da necessidade de ter
acesso à verdade, o ser do sujeito não esteja posto em questão, creio que
entramos numa outra era da história das relações entre subjetividade e
verdade (FOUCAULT, 2010, p. 19).
Desse então, o que permite aceder ao verdadeiro é o próprio conhecimento e
somente ele. A partir da modernidade, é possível estabelecer novas relações entre
subjetividade e verdade. Relações que dispensam a noção de cuidado de si. O conhecimento
de si depende do cuidado de si. Pensar nessa relação implica inverter a interpretação da
tradição filosófica, que acabou por privilegiar o conhecimento em detrimento do cuidado.
O ensino da Filosofia na escola básica, muitas vezes, se reduziu à repetição de
teorias, pensadores e métodos sem provocar uma reflexão sobre si e sobre o mundo.
Repetição que torna a Filosofia um sistema ou um corpo de conhecimentos que passa a ser
sistematicamente repetido sem provocar nenhuma ruptura, quebra ou mudança de
pensamento. Por isso, é fundamental pensar em práticas escolares, as quais permitam esse
voltar-se para si e para os outros, aliando cuidado e conhecimento. Essa maneira de
proceder em Filosofia nos permite pensar na prática em Filosofia como a atenção voltada
para si e para o outro.
Se conseguirmos nos constituir como mestres do cuidado 3, estaremos resistindo a
toda uma tradição metafísica que privilegiou o conhecimento e transformou o ensino da
Filosofia em um corpo de conhecimentos a serem transmitidos sem nenhuma relação com
os afetos humanos. Não é possível ensinar Filosofia sem conhecer a tradição, os problemas
e a história, assim como não é possível ensinar Filosofia apenas levando em consideração a
tradição e menosprezando aquele que filosofa: o sujeito.
O sujeito aqui não é o sujeito universal e substancial, mas o sujeito do seu tempo e
vive as inquietações do momento presente. Por isso, Foucault nos diz que “existe um certo
tipo de atividades ‘filosóficas´ em domínios determinados, as quais consistem, em geral, em
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Foucault na Hermenêutica do Sujeito faz uma distinção entre professor e mestre. Segundo ele,
“diferentemente do professor, ele não cuida de ensinar aptidões e capacidades a quem ele guia, não
procura ensiná -lo a falar nem a prevalecer sobre os outros, etc. O mestre é aquele que cuida do
cuidado que o sujeito tem de si mesmo e que, no amor que tem pelo seu discípulo, encontra a
possibilidade de cuidar do cuidado que o discípulo tem de si próprio” (2010, p. 55).
3
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diagnosticar o presente de uma cultura; é essa a verdadeira função que podem ter hoje os
indivíduos a quem chamamos filósofos” (FOUCAULT, 1994, p. 787).
Diagnosticar a atualidade é fazer uma “ontologia do presente”. Segundo Edgardo
Castro (2009, p. 107), “podemos caracterizar o conceito foucaultiano de atualidade
mediante três elementos: a repetição, a diferença e o limite”. Isto é, compreendemos o
presente, quando compreendemos as repetições do passado, as diferenças do presente, bem
como seus limites. A ontologia do presente se constitui como a análise da constituição
histórica de nossa subjetividade.
Segundo Foucault (2012, p. 265), “o cuidado de si implica a relação com um outro,
uma vez que, para cuidar bem de si, é preciso ouvir as lições de um mestre. Precisa-se de
um guia, de um conselheiro, de um amigo, de alguém que lhe diga a verdade”. Significa que
só podemos falar de cuidado de si na relação com o outro. Quando estamos ocupando a
função de mestres estamos estabelecendo relações com outros sujeitos livres dentro de uma
instituição. E, nessa relação, estamos moldando um tipo de sujeito. Pensar em educação é
sempre pensar na constituição das subjetividades, pois o sujeito se constitui através das
práticas de si encontradas em sua cultura.
O sujeito se constitui de uma maneira ativa, através de práticas de si, essas práticas
não são, entretanto, alguma coisa que o próprio indivíduo invente. São esquemas que ele
encontra em sua cultura e que lhe são propostos, sugeridos, impostos por sua cultura, sua
sociedade e seu grupo social. (FOUCAULT, 2012, p. 269).
A escola ou o curso preparatório para o vestibular reproduzem os hábitos vigentes
em circulação. Dito de outro modo: escola/curso preparatório reproduzem os valores
vigentes de um determinado tempo em uma determinada cultura. Cultura que circula e se
incorpora. E ao se incorporar vai constituindo os sujeitos. Significa dizer que as práticas
pedagógicas são práticas de subjetivação, pois a partir delas o sujeito aprende a ver-se,
pensar-se, nomear-se e narrar-se.
As aulas de Filosofia no curso preparatório para o vestibular acabam por moldar um
tipo de sujeito. Se pensarmos a Filosofia como uma tecnologia de subjetivação, então
podemos pensar a disciplina como uma técnica de si que permite a transformação de si. Se
conseguirmos demonstrar que a disciplina Filosofia, num curso preparatório para o
vestibular pode se constituir numa prática de cuidado de si estaremos destruindo
evidências e descentrando imperativos.

PERCURSO METODOLÓGICO: ESCOLHA TEÓRICA, CORPUS DA PESQUISA E BREVE
ANÁLISE DE DADOS
Apesar de articular na minha pesquisa conceitos como neoliberalismo e
governamentalidade a fim de analisar o ensino da Filosofia, minha pesquisa se insere
especialmente na terceira fase de acordo com os critérios metodológicos. Quando pretendo
investigar num campo mais amplo do poder, as (im)possibilidades de pensar o ensino da
Filosofia (ainda que dentro de uma lógica neoliberal) como uma prática do cuidado e suas
implicações éticas decorrentes do ser consigo e do ser com os outros que me inserem na
fase ética ou anarqueológica.
Compreendo a anarqueologia como um método de leitura e investigação
genealógica, o qual tenta destruir evidências e descentrar imperativos a partir da análise
dos discursos. Aspiro, assim, a problematizar alguns lugares comuns como, por exemplo, o
fato de que no curso preparatório para vestibular não se faz Filosofia. Pretendo trabalhar
com as articulações cognitivas (saberes) e disposições corporais (práticas) que constituem
um sujeito. Por isso vou considerar ao longo da minha pesquisa os saberes pedagógicos (sersaber) e as práticas pedagógicas (ser poder/ser consigo) privilegiando uma ética do
cuidado.
O corpus da pesquisa é constituído de textos, dados e entrevistas, conforme
relacionado abaixo:
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 Legislação sobre o ensino de Filosofia no Ensino Médio;
 Documentos, publicações e clipagens da COPERVES/UFSM concernentes
à introdução de questões de Filosofia no PEIES e no Vestibular da UFSM;
 Entrevista com o Prof. Dario Trevisan de Almeida, idealizador do PEIES e
principal responsável pela introdução de questões de Filosofia nos
processos seletivos da Universidade;
 Entrevista com a Profª Ana Jamile Oliveira, Diretora do curso
preparatório para o vestibular;
 Resultados das análises obtidas por meio dos dados resultantes do
autopreenchimento de questionários eletrônicos.
Inicialmente, analisei os discursos constituintes na Lei de Diretrizes e Bases (LDB
9.394/96), Conselho Nacional de Educação (CNE) e documentos da Universidade Federal
de Santa Maria no que concerne a implementação da disciplina Filosofia no vestibular.
Num segundo momento, realizei as entrevistas iniciando com o ex-presidente da
COPERVES, Prof. Dario Trevisan de Almeida, idealizador do PEIES e principal articulador da
inclusão de questões de Filosofia nos processos seletivos da UFSM. Posteriormente,
entrevistei a prof. Sócia-proprietária do curso preparatório, professora Ana Jamile Oliveira,
com o objetivo de obter subsídios quanto a Filosofia, desde a sua implantação no
PEIES/vestibular da UFSM até o momento atual.
Num terceiro momento de minha pesquisa, com intuito de descrever e produzir
inferências sobre os alunos da disciplina Filosofia do curso pré-vestibular pesquisado
apliquei a eles um questionário eletrônico auto-aplicável, composto em sua maioria por
perguntas fechadas. Esse questionário foi subdivido em quatro seções: a primeira seção
serviu para caracterizar o perfil dos alunos estudados quanto ao aspecto socioeconômicodemográfico. A segunda seção possibilitou relacionar características das escolas de ensino
médio e o aprendizado e/ou interesse no estudo da disciplina de Filosofia. A terceira seção
possibilitou analisar as estratégias de práticas pedagógicas e o seu efeito no ensino da
Filosofia quanto ao cuidado de si e, por fim, a quarta seção abordei a operacionalidade
advinda dos ensinamentos das aulas de Filosofia na constituição destes sujeitos.
A investigação inerente a esta pesquisa foi realizada junto aos meus ex-alunos na
disciplina de Filosofia dos quatro últimos semestres (2012/2013) do Curso preparatório
para o vestibular, perfazendo um total de 855 alunos. Minha escolha por ex-alunos se deve
ao fato de que acredito que esses tenham melhores condições de avaliar as aulas de Filosofia
no curso preparatório para o vestibular em função do distanciamento, pois muitos hoje são
universitários. Ex-alunos também já fizeram o vestibular e por isso, podem averiguar se as
aulas serviram apenas para a resolução de uma prova como o vestibular ou se serviram para
problematizar o mundo.
Minha escolha pelos quatro últimos semestres se deve a dois fatores relevantes:
início do doutorado, quando começo a pensar e problematizar o ensino da Filosofia no curso
preparatório para o vestibular e o fato de que teríamos muitas dificuldades em acessar exalunos de anos anteriores, pois o Curso tem os dados digitalizados dos alunos de 2012 em
diante. Importante ressaltar que estes números são de alunos que se mantiverem até o final
do semestre. Se trabalhássemos com o número de alunos inicialmente matriculados
teríamos um contingente maior a ser investigado.
A hipótese levantada por mim era que era possível que o ensino da Filosofia em um
curso preparatório para o vestibular pudesse ser uma prática do cuidado de si. Por isso,
precisei ouvir os alunos para que pudesse confirmar minha hipótese. Se o resultado de
minha pesquisa indicasse exatamente o contrário, ainda assim a pesquisa teria servido
como um diagnóstico da aula de Filosofia em um espaço que, de modo geral, negligenciamos.
Tanto que ainda que não existe nenhuma tese que trate do tema no país.
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Por meio da análise deste material e com as leituras em Michel Foucault trabalhei os
conceitos de governamentalidade, neoliberalismo, tecnologia de governamentalidade,
técnica de si, conhecimento de si, cuidado de si, parresia e espiritualidade, como
ferramentas conceituais. Com essas ferramentas conceituais e análise dos documentos,
entrevistas, leituras, enfim, dos discursos, analisei as condições de emergência do discurso
sobre a importância da Filosofia no vestibular da UFSM, suas implicações e as
(im)possibilidades do ensino da Filosofia em um curso preparatório para o vestibular.
A população dos meus ex-alunos é constituída por 855 alunos, de idade média de 20
anos. A cada três jovens que participaram um é do sexo masculino e dois do sexo feminino;
autodeclarados de cor branca. A maioria dos jovens concluiu o Ensino Médio no Rio Grande
do Sul em escolas distribuídas em 51 municípios e 51% realizou todo o ensino médio em
escolas privadas. Da população pesquisada 59% dos jovens estão frequentando uma
universidade ocupando vagas em cursos como Medicina, Odontologia, Direito e Engenharia
Civil. Jovens que têm como principais atividades de lazer: atividades recreativas (festas com
amigos), culturais, artísticas e leituras. Mais do que a metade da população investigada
(51,2%) informou que a renda familiar média chega a R$ 7.240,00 (até 10 salários
mínimos).
A maioria dos alunos entrevistados entende que os professores de cursos prévestibulares são criativos no modo como apresentam os conteúdos e desenvolvem a
criticidade dos seus alunos, possuem habilidades notáveis que facilitam o aprendizado dos
conteúdos e assumem que aprenderam mais com eles do que com os professores que
tiveram no Ensino Médio. Vemos que os alunos parecem reconhecer o ensinamento que
recebem no curso como algo que é desenvolvido de modo mais criativo, fazendo com que os
mesmos aprendam de modo mais fácil. Será essa uma das condições para que o espaço de
sala de aula nesse lugar funcione de outro modo que não apenas de transmissão de
conhecimentos? Será que essa abertura dos alunos, não permite que façamos desse lugar
um novo lugar?
Dos entrevistados 62% entendem que o ensino de filosofia contribuiu para a
obtenção da vaga na universidade e, talvez por isso, sejam favoráveis à inserção de questões
de Filosofia nas provas dos processos seletivos destinados à obtenção de uma vaga na
universidade. Entretanto, 96% dos alunos entrevistados são favoráveis à inserção de
questões de Filosofia nas provas dos processos seletivos. Por que alunos que não
conseguiram ser aprovados no processo seletivo ainda assim defendem que o ensino de
filosofia deve fazer parte do processo seletivo? Será que reconhecem a importância da
disciplina para a aprovação no vestibular ou para a formação humana?
Talvez possamos responder essa questão ao ver a resposta dada por eles quando
perguntados sobre o que faz um professor de Filosofia ao ensinar. A maioria (96%)
respondeu que apresenta novas formas de pensar que auxiliam tanto para que
obtenha sucesso em um processo seletivo como para a vida. Formas de pensar que
auxiliam para o sucesso profissional e para a vida? Vida? Mas eles não estão naquele espaço
somente para estudar conteúdos que os auxiliem a ingressar na universidade?
Talvez a injunção de temas filosóficos e sua prática os façam reconhecer que a
filosofia auxiliaria a viver. Assim, Foucault nos diz em seu último curso no Collége de France,
A Coragem da Verdade, “O ensino é, portanto, essencialmente um ensino de luta, que deve
transmitir o que é necessário na luta e indispensável para alcançar a vitória” (2011, p. 182).
O ensino de filosofia traz, pela sua própria especificidade, temas e problemas que
permitem ao sujeito fazer uma reflexão sobre a vida e sobre ele mesmo. Da população
estudada, 96% concorda ou concorda totalmente que a Filosofia, em si mesma, oferece
temas que propiciam a reflexão. Entretanto, parece que nos deparamos com uma
contradição. Apesar de afirmarem que a filosofia em si oferece temas que propiciam a
reflexão, os mesmos parecem indicar que a filosofia por ela mesma não promove essa
reflexão ou interesse. Isso fica explícito ao declararem (87% da população) que se fosse
outro professor, talvez não tivessem aprendido como aprenderam.
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Fica ainda mais evidente quando verificamos que antes de serem alunos do Curso
preparatório em questão achavam a disciplina de Filosofia dispensável/desinteressante ou
chata por 52% da população pesquisada, enquanto que para 16% foi considerada igual a
qualquer outra como Química, Literatura, etc. Somente 11% consideravam a disciplina de
Filosofia fundamental para a aquisição de uma visão mais aprofundada sobre os
acontecimentos. Entretanto, após a participação desses alunos nas minhas aulas, 57%
passaram a enxergar a disciplina de Filosofia como importante para auxiliar a refletir sobre
os mais variados temas e 36% como fundamental para a aquisição de uma visão mais
aprofundada sobre os acontecimentos. Somente 4% consideraram a disciplina de Filosofia
como qualquer outra. Teria o professor um papel fundamental no modo como os alunos
percebem temas e problemas filosóficos?
As justificativas apresentadas pelos alunos que entendem que a substituição por
outro professor faria diferença no modo como aprenderam filosofia é que, segundo eles, a
professora teria algumas habilidades que facilitariam a aprendizagem. Entre elas,
demonstrava domínio dos conteúdos apresentados em aula, satisfação em ensinar,
contextualizava os temas com as questões cotidianas, estimulava o raciocínio crítico, entre
outras coisas. Sendo que o maior número de justificativas se concentra na articulação entre
metodologia, contextualização e prazer em ensinar.
A pesquisa parece nos indicar que o domínio dos conteúdos ministrados
associados à satisfação em ensinar por meio da relação entre os conteúdos de
Filosofia com questões do dia-a-dia garantiria que o ensino de filosofia pudesse se
constituir num espaço de interesse e importância.
Analisando algumas falas percebemos que o modo como se ensina parece ser um
dos diferenciais. Percebemos que o modo como se ensina parece despertar nos alunos outro
tipo de interesse pela disciplina. O que poderia nos levar a considerar a implicação do
professor com aquilo que ele faz. Parece que se o professor tomar a disciplina apenas como
um lugar de apresentação e transmissão dos conteúdos, sem provocar nenhuma reflexão,
nenhum deslocamento e sem estabelecer relação com a vida dos alunos não faz sentido. Pelo
menos, não faz sentido se estivermos pensando num discurso filosófico mobilizador que se
constitua num espaço de dobra sobre si e sobre o outro. Isto é, não faz sentido pensar num
ensino de filosofia que não se converta num espaço de técnica de si que permita a
reelaboração de si mesmo.
A contextualização faz parte da exposição dos conteúdos. Dito de outro modo,
apresentar a tradição filosófica só faz sentido se aquilo que é apresentado dialogar com as
questões contemporâneas. Caso contrário, corremos o risco de apresentarmos a tradição
sem problematizá-la e sem problematizar a nós mesmos.
Parafraseando Francesco Paolo Adorno, a função do professor seria a de ajudar a
formular corretamente os problemas. Se o professor, enquanto tal, é incompetente para
julgar quais são os problemas de que ele deve se ocupar, é porque essas questões só podem
emanar de indivíduos diretamente implicados neles (ADORNO, 2004, p. 45). Novamente
voltamos a questão do modo como o professor se implica com aquilo que faz.
Além da contextualização e do modo de ensinar, aparece outro fator que segundo
eles influenciaria se fosse outro professor ensinando filosofia. O gosto por ensinar aparece
como elemento importante.
Segundo alguns alunos entrevistados, o gosto por dar aula por parte do professor
acaba por despertar neles curiosidade, interesse e gosto por aquilo que é exposto. Em
algumas falas aparece uma ligação entre o gosto por dar aulas aliado ao conhecimento da
tradição. Mas o que os alunos estão chamando de satisfação, vontade, paixão, gosto, prazer
em ensinar? Seria a coerência entre o que se diz e o que se faz? Seria a convergência entre
teoria e prática ou entre vida e conhecimento?
Aquele que gosta do que faz ou que o faz de modo apaixonado é tomado por aquilo
que evoca. Aquilo que o mestre apresenta se exprime, inclusive, numa presença corporal
que agita os demais corpos. Uma gestualidade da arte de ensinar que seduz o outro e traz
para junto de si. Esse mestre implicado não é o professor que privilegia o conhecimento,
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mas aquele que produz efeitos. Efeitos que se estendem ao longo da vida. Temos aqui a
diferença entre filosofia e espiritualidade. Podemos pensar a filosofia como aquele
pensamento que tem acesso a verdade por meio da racionalidade. Enquanto que a
espiritualidade seria a conformidade entre pensamento e prática. A verdade aqui não é
alcançada por meio de um ato de conhecimento, mas por meio de uma conversão.
Foucault no Curso dado ao College de France, A Coragem da Verdade, nos apresenta
a noção de parrhesia como a coragem da verdade. Uma espécie de coerência entre o
conhecimento e a vida, entre o que se diz e o que se faz. Segundo Foucault: “É preciso não
apenas que essa verdade constitua efetivamente a opinião pessoal daquele que fala, mas
também que ele a diga como sendo o que ele pensa, (e não) da boca para fora- e é nisso que
será um parresiasta” (2011, p.11). Só há parresiasta quando esse assume o risco, o duplo
risco. Risco de se modificar e de modificar o outro.
A Coincidência ou harmonia entre o que se diz e o que se faz ou entre o que se pensa
e como se vive garantem a exemplaridade. Exemplaridade que conquista a escuta do
discípulo que vendo o movimento de luta na vida, também quer viver a verdadeira vida.
Filosofia como luta, como verdadeira vida, como armadura pra viver, como coragem de
pensar diferente e enunciar a diferença. Como coragem de ser outro. Filosofia como
coragem de pensar diferente do que pensava antes.
Dos alunos entrevistados, 92% concordam que nas aulas ministradas ocorreu
pensamento filosófico na medida em que se sentiam convidados a pensar de modo diferente
do que pensavam antes. Importante destacar, que normalmente, não há espaço para
diálogos nas aulas devido ao sistema dos cursos pré-vestibulares que concentram muitos
alunos em suas turmas inviabilizando diálogos. Mas será possível ensinar filosofia e
promover uma mudança no pensamento sem diálogo?
Quando questionados a respeito da aplicação dos ensinamentos que
obtiveram durante as aulas de filosofia, seja nas decisões e/ou no relacionamento
interpessoal diário, estima-se que 60% da população responderam que recordam
e/ou levam em consideração sempre ou frequentemente tais ensinamentos; 32%
ocasionalmente e 8% raramente ou nunca. Alunos que estão cursando uma universidade
tendem a levar mais em consideração os ensinamentos obtidos nas aulas de filosofia em
suas decisões e/ou relacionamento interpessoal diário. Como um ensino que se dá em um
curso pré-vestibular com a finalidade apenas de aprovar no vestibular pode ensinar coisas
que se carregam ao longo da vida? O ensino de filosofia seria uma preparação para a vida?
E aos nos preparar para viver não nos transformaria?
Segundo os alunos, 92 % da população, a partir das aulas começaram a pensar em
coisas que antes não haviam sido pensadas por eles e isso permitiu que eles pudessem se
modificar. O ensino de filosofia seria aquele que em vez de buscar as condições de
possibilidade do conhecimento, buscaria as condições de possibilidade de transformação
do sujeito.
Os resultados da pesquisa parecem confirmar que as aulas de Filosofia no curso
preparatório para o vestibular mais do que preparar para o vestibular, preparam para a
vida. Neste caso a filosofia se apresentaria como um exercício espiritual, exercício de
conversão que arma o sujeito para a luta, que nada mais é, do que a vida. Eu, na condição de
pesquisadora, assim como Foucault, quero encontrar “outro tipo de filosofia crítica; não
mais uma filosofia crítica que busque determinar as condições e os limites do nosso
conhecimento possível dos objetos, mas uma filosofia crítica que busque as condições
indefinidas de uma transformação do sujeito, da nossa própria transformação” (Tradução
livre conferências pronunciadas a Dartmouth College em 1980).
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RESUMO: A partir da investigação sobre a retórica das revistas de divulgação científica nas
biociências, observou-se nas bancas a presença de publicações e temas em que o cérebro e
a mente são recorrentes. Ao analisar as manchetes principais e a imagens de capa dos
últimos cinco anos da Revista Mente e Cérebro buscou-se identificar quais as perspectivas
mais recorrentes sobre a temática central da publicação. Analisando a simbiose
imagem/palavra, e não somente o conteúdo textual, procurou-se identificar as estratégias
de convencimento das biociências em contraponto às abordagens das ciências sociais e
humanas. O que pode se constatar foi uma presença relevante da visão biocientífica, em
especial das neurociências, que detiveram presentes em 69% das 48 capas analisadas,
contra 37% de percentual das ciências humanas em sua abordagem da mente e de temas
subjetivos ou sociais. A partir dessa observação permite-se avaliar as estratégias de
convencimento sobre a normatização da vida e do viver nas revistas de divulgação científica
e a representação social do cérebro como órgão da vida.
PALAVRAS-CHAVE: cérebro, divulgação científica, representação social, imaginário.
ABSTRACT: From a investigation about rhetoric at bioscience magazines, was observed on
newsstands publications about brain and mind is recurrent. Its analyzing the major
headlines and images in covers of brazilian edition of Mind Magazine (Mente e Cérebro) to
identify the most recurrent perspectives on the central theme of the publication. Analyzing
symbiosis picture / word, and not only the textual content, we tried to identify the
persuasion strategies of biosciences in contrast to approach of the humanities and social
sciences. We observe a significant presence of bioscience vision, especially of neuroscience,
69% of the 48 covers analyzed, against 37% of the humanity themes. This observation
allows to evaluate the persuasion strategies on the normalization of life and live in
bioscience magazines and the social representation of the brain as an organ of life.
KEYWORDS: brain, science communication, social representation, imaginary.

A CAPA COMO VITRINE DAS BIOCIÊNCIAS
Nas bancas de jornais, o cérebro é figura de destaque em muitas capas de
publicações, como se pode apurar num trabalho de campo prévio 3. Entre os diversos
periódicos que abordam o tema com regularidade se destaca Revista Mente e Cérebro 4 (MC),
que assim como as demais revistas do conglomerado editorial Scientific American, é
caracterizada dentro do gênero das revistas de divulgação científica 5, objeto de análise
deste estudo.
96F96F

97F97F
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Anderson dos Santos Machado. Pesquisador, mestrando de Saúde Coletiva, Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.
2 Madel Therezinha Luz. Pesquisadora, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
3 Resultado da primeira etapa da pesquisa-mãe deste projeto, onde foram visitadas e
fotografadasbancas de revistas em Porto Alegre, Rio de Janeiro e Duque de Caxias, além da visita ao
site da revista para busca de dados. (LUZ et al., 2013)
4 A revista de publicação mensal, publicada pela Ediouro Duetto Editorial Ltda4, com conteúdo
estrangeiro fornecido pela revista alemã Gehirn&Geist, sob licença de Scientific American4, tem um
número de páginas padronizado: 84 páginas, com o formato 20,2 cm x 26, 6 cm4.
5 LUZ et. al, 2013.
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Este texto integra o trabalho desenvolvido pelo projeto "A ciência como cultura no
mundo contemporâneo: divulgação midiática de saberes científicos e construção do
imaginário social" 6, cujo objeto de pesquisa é a retórica das capas de revistas de divulgação
científica e o papel das biociências no imaginário contemporâneo 7. A pesquisa desenvolvida
em várias frentes vem pesquisando capas de revista, bem como sua presença nas bancas de
jornais, observando sua inserção na região socioespacial em observação, e a disposição de
jornais e revistas nas mesmas.
No sentido de demonstrar o papel que podem ter as revistas observadas para a
divulgação de resultados de atividades das biociências e seu papel no imaginário atual - foi
realizado um levantamento das capas das revistas Mente e Cérebro dos últimos cinco anos,
fazendo a correlação entre mente e cérebro com os campos das biociências e das ciências
humanas.
Um dos aspectos importantes foi confrontar a presença do cérebro como órgão da
vida, por onde passam todos as funções da vida, não apenas biológicos e fisiológicos, mas
também abrangendo questões relativas à mente, que em diversos momentos passa a ser
sinônimo das funções neuronais, abordando os aspectos comportamentais. O estudo buscou
identificar estratégias de retórica associadas ao imaginário sobre o cérebro e como as
biociências reforçam a representação de um cérebro como o centro da vida.
Esse compartilhar de imagens e textos reforçam representações sociais que
difundem esquemas mentais coletivos e individuais, elaborados a partir das relações sociais
vigentes segundo Luz (1998). Condicionam, desta forma, padrões de atitudes, sentimentos,
ações e interações individuais e coletivas. Essas representações sociais são vividas pelos
sujeitos humanos, o que implica necessariamente num aspecto subjetivo, isto é, de absorção,
interiorização e elaboração pelos sujeitos infividuais nas mais diversas situações de vida.
São também vividas por grupos, adquirindo também um aspecto objetivo, isto é, de natureza
social coletiva, portanto, histórico, cultural, sujeito a mudanças.
Spink (1996) diz que as representações sociais cobrem toda a gama dos domínios
do agir, do pensar e do sentir, intercomunicando os planos psíquico e social dos sujeitos,
criando laços estáveis. Numa teia simbólica, forma um conjunto de regras sociais
estabelecidas, na sua diversidade e nas suas contradições. Não há univocidade de sentido
nem homogeneidade de intenções e significados nesse conjunto de representações sociais
em uma cultura dada. (LUZ, 1998)
A dimensão social é um aspecto que está diretamente ligada aos processos de
saúde (biossociabilidade 8), embora existam campos que desconsiderem esse quesito
como algo relevante para o cuidado, aliado às afetividades, subjetividades, sentidos e
significados gerados pelas pessoas, o social oferece uma riqueza de elementos teóricos
fundamentais para a compreensão dos processos coletivos. Inscreve nos corpos uma marca
de sucesso, constituindo o que alguns autores denominam de corpo socialmente informado,
ou seja, um corpo que absorve padrões, estilos e influências 9.
A medicina ocidental contemporânea tem a medicalização como um fio condutor e
indutor, muitas vezes caracterizada por práticas que despersonaliza o indivíduo, face ao seu
9F9F
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O projeto registrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em agosto de 2011,
teve sua origem nas observações e trabalhos anteriormente publicados pela coordenadora da
pesquisa e colaboradores próximos (LUZ, 2009; MATTOS e LUZ, 2009; MATTOS e LUZ, 2012; LUZ e
SABINO 2013). Tornaram-se evidentes as relações entre a cultura contemporânea, a vida e as
biociências, bem como o crescente papel simbólico da divulgação midiática relativa à saúde, ao corpo,
à alimentação e ao viver em geral, profusamente “estampado e ilustrado” na mídia em geral, aparente
sobretudo em revistas de divulgação científica nas bancas de jornais e revistas.
7 LUZ, SABINO, MATTOS, 2012; LUZ et al, 2013.
8 "A biossociabilidade é um modo de agrupamento de pessoas por meio de critérios de saúde,
desempenho físico, doenças específicas, longevidade, em detrimento de outras referências, como
status cultural, características psicológicas, padrões de classe, orientação política." ORTEGA e
ZORZANELLI, 2010, p. 79
9 WEBER, 1989.
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caráter curativo, ou mesmo preventivo, através da ênfase na doença, sem levar em
consideração o indivíduo e seus aspectos subjetivos e sociais. Essa lógica tem influenciado
diretamente na oferta e na demanda de serviços de saúde nos últimos tempos 10.
A diferença se percebe pela deturpação e nuances do que vem a ser a doença, fazem
com que técnicas de laboratórios reconheçam como doentes pessoas que assim não se
sentem por conta de históricos e evidências que a colocam numa situação de risco.
Canguilhem 11 avalia, no entanto, que o que se considera normal 12 ou saudável depende de
uma variação social e não apenas de uma média estatística com fato biológico - ao contrário,
as medidas fisiológicas são resultado da atividade normativa do organismo em relação a seu
meio - sendo capaz, assim, O homem só é sadio quando está adequado às regras, caso
contrário, implica 'normalmente' o risco da loucura 13.
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A RETÓRICA E O IMAGINÁRIO NAS CAPAS
As ideias e imagens que esses periódicos difundem, começando pelas chamadas de
capa, tornam-se instrumentos simbólicos estratégicos das biociências. As mensagens com
sentidos específicos sobre imagem do corpo e da saúde, sobre atividades físicas,
alimentação, prevenção de doenças, propõem, mesmo que indiretamente, formas de
medicação, criando uma cultura sobre modos de conduzir a vida e a saúde da população.
Em diversos momentos da produção midiática, a retórica 14 parece como dispositivo
de convencimento que interfere na distribuição dos elementos, sejam textuais ou visuais,
no intuito de potencializar sugestionamentos e disparar comandos 15. Possui um caráter
indutor de atitudes, opiniões e comportamentos que nos direciona para o que nos convém
ler e proceder 16.
O objetivo da retórica é produzir, na pessoa a quem se dirigir o discurso, um
conjunto de convicções que induzirá certas condutas. A força argumentativa está no
convencimento, independentemente do compromisso com a verdade ou com o dizer
107F107F
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PINHEIRO e LUZ, 2007.
CANGUILHEM, 2012; ORTEGA E ZARZONELLI, 2010.
12 Para CANGUILHEM, voltar a ser normal é retomar uma atividade interrompida, não ser
inválido para ela. A cura, no entanto, não implica a saúde necessariamente. Uma anomalia se dá
por uma variação biológica em relação a uma média. caso ela seja experimentado
negativamente ou seja caso restrinja a capacidade de o organismo ser normativo, será
considerada patológica. se não trouxer repercussões para o indivíduo será ignora da ou
concebida como uma variedade do corpo. o que decide se a anomalia deve ser considerado
avaliação ou patologia é a reação particular que estabelece com seu meio e sua experiência de
sofrimento. (CANGUILHEM, 2012; ORTEGA E ZARZONELLI, 2010)
13 CANGUILHEM, 2012; ALMEIDA FILHO e COELHO, 1999; ORTEGA E ZARZONELLI, 2010.
14 A retórica era definida e praticada na Antiguidade como uma técnica/arte que concerne à maneira
de dizer as coisas. Um conjunto de procedimentos que permitem, a quem fala, dizer alguma coisa que
não seja necessariamente verdadeiro ou nem mesmo aquilo que ele pensa. A retórica, segundo
Aristóteles (1998), tem três finalidades principais: 1) influenciar a escolha; 2) influenciar o
julgamento; 3) comover.
15 DELEUZE e GUATTARI chamamos palavras de ordem não uma categoria particular de enunciados
explícitos (por exemplo, no imperativo), mas a relação de qualquer palavra ou de qualquer enunciado
com pressupostos implícitos, ou seja, com atos de fala que se realizam no enunciado, e que podem se
realizar apenas nele. As palavras de ordem não remetem, então, somente aos comandos, mas a todos
os atos que estão ligados aos enunciados por uma "obrigação social". (1995)
16 WELLER e BASSALO, 2011 apud LUZ et al., 2012.
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verdadeiro, na perspectiva de Foucault (2009) 17 18. A retórica é um discurso eficaz que
busca constranger o outro.
O poder de convencimento da palavra é reforçado pela imagem, mas, também, viceversa, a impressão causa da pela imagem é fortalecida pela palavra, especialmente pelo
“tom” da palavra. Deste modo, a simbiose imagem/palavra é a chave para construir e
veicular a mensagem que deve convencer o público de sua importância, e levá-lo a adquirir
o produto que orientará suas ações em face da vida e da saúde (LUZ et al., 2013). Este
processo discursivo de convencimento foi denominado por LUZ et al. (2013) como retórica
das imagens, considerando o conjunto imagem/palavra como um todo retórico, isto é, em
simbiose simbólica, em uma comunicação específica de mensagens, no contexto de
transmissão de sentidos 19.
O poder simbólico gerado nas chamadas de capa das revistas induz o
convencimento, pelo qual o que está sendo dito e mostrado ao possível leitor é digno de
crédito e deve ser obedecido pelo mesmo enquanto consumidor8.
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1F1F

12F12F

MENTE E CÉREBRO E AS NEUROCIÊNCIAS
No espaço destinado à aquisição de novas assinaturas, MC se autoapresenta como
uma publicação que traz "artigos assinados por renomados especialistas das áreas de
neurociências, psicologia e de outras disciplinas dedicadas ao conhecimento da mente e do
comportamento humanos". Acrescenta-se aí referências à psiquiatria, psicanálise e
conhecimento. Em seu portal na internet, a Mente e Cérebro é referida como uma revista que
"aborda com seriedade e comprometimento ético assuntos como saúde, educação dos filhos,
sexualidade, relacionamento afetivo e relações do trabalho" 20
A revista ainda produz edições bimestrais temáticas, com diferentes abordagens
sobre saúde mental nas áreas de psicologia, psicanálise, psicoterapia, psicossomática e
neurociências. Além disso, também criou uma coleção de livros denominada "Doenças do
Cérebro" 21, com seis volumes.
Mello 22 identificou nas reportagens da coleção informações trabalhadas de forma
hierárquica: primeiro os conceitos tácitos, incorporando-os ao cotidiano até chegar às novas
perspectivas da ciência. Os autores utilizam figuras de linguagem como antonímia, metáfora
e eufemismo, ainda que a autora tenha identificado uma linguagem que não se aproxima de
uma conversação comum.
Elementos importantes na constituição dos textos também foram elencados por
Mello 23: sintomas recorrentes, a causalidade, os diagnósticos, os prognósticos foram
recursos usados pelos autores, bem como o uso de testemunhos, como acontece nas
reportagens jornalísticas. Segundo Bertolli Filho 24 esses recursos são essenciais na
produção da notícia científica, pois aproximam e envolvem o leitor ao texto, sensibilizandoo e incentivando-o a buscar mais informações sobre o tema.
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Metodologicamente, nos interessa muito mais o “tom convincente” do discurso que a veracidade
de seu conteúdo, seja em termos informativos, comunicativos ou ideológicos. Tampouco estamos
interessados em fazer uma análise linguística estrutural clássica, com uso de semiótica. Interessanos compreender como a simbiose imagem/palavra sobre vida, saúde e doença exerce
convencimento sobre os sujeitos, originado da retórica das revistas de divulgação científica. (LUZ et
al., 2013)
18 LUZ et al, 2013.
19 LUZ et al, 2013; MOLES, 2005.
20 Portal da Revista Mente e Cérebro na internet.
21 A Coleção "Doenças do Cérebro" apresenta quadros e sintomas, dados epidemológicos nacionais e
internacionais, perspectivas de tratamento e principais pesquisas em andamento referentes a cada
um dos transtornos abordados, a partir de textos produzidos por psiquiatras, neurologistas,
psicólogos e neurocientistas (MELLO, 2010).
22 MELLO, 2010.
23 MELLO, 2010.
24 BERTOLLI FILHO, 2006 apud MELLO, 2010.
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É uma revista que, num primeiro momento, prima pelas questões ligadas às
neurociências e às subjetividades pelo olhar da psicanálise. Ainda assim, por uma rápida
recorrida às capas, percebe-se que o cérebro e suas questões fisiológicas - como
organizadoras dos atributos psíquicos e subjetivos da mente - aparecem com maior
evidência - o que pretendemos analisar com maior propriedade na pesquisa. De todo modo,
há que se considerar que a publicação, por conta da inserção dos pesquisadores em sua
produção editorial, pelo espaço que ocupa nas bancas populares, se posiciona como um
objeto importante de análise do imaginário sobre a saúde e a vida na sociedade
contemporânea e o papel do cérebro nesse contexto.
As neurociências se caracterizam por explorar as estruturas e funcionamentos do
sistema nervoso 25. Como campo de conhecimento, ganham espaço cada vez mais
significativo na pauta das revistas, programas de televisão e nas reportagens de jornais,
fruto do investimento pesado em pesquisas no campo científico-acadêmico, com fortes
financiamentos para estudos nessa área. Também se caracterizam pela expansão da cultura
somática, o desenvolvimento das neuroimagens 26 e pela perspectiva de tratar o cérebro
como o órgão definidor da identidade, como metáfora, o "lugar" da "alma" 27.
O cérebro, no entanto, não ganhou protagonismo apenas pela sua função nas
funções neuronais ou mesmo mentais. Vem se destacando nos debates sobre a maximização
da vida e figura como esperança na aposta da imortalidade humana, através de técnicas de
um "cérebro externo" ou pela "criogênia" - o congelamento do corpo - para prolongar a vida
biológica 28.
Além disso, pela explosão da tecnociência, da medicalização intensiva e das
técnicas para otimização do desempenho biológico, o cérebro responde cada vez mais por
tudo aquilo que outrora nos acostumamos a atribuir à pessoa, ao indivíduo, ao sujeito 29. Há
na nossa cultura um avanço significativo das tecnologias neurocientíficas (mais
especificamente, de imageamento cerebral, através de exames como a ressonância
magnética), ou mesmo à importância do cérebro na localização de processos cognitivos e
emocionais 30.
A ressonância magnética funcional tornou possível acompanhar, praticamente em
tempo real, a ativação cerebral, ou seja, para que a área do sangue se desloca. O conceito de
base é que uma mudança no fluxo sanguíneo regional pode refletir atividade neural e as
áreas desenvolvidas em determinada função ou tarefa. Com isso supõe se que essas áreas
estejam diretamente implicados na tarefa executada 31.
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O sistema nervoso é a parte que coordena e integra impulsos sensórios entre as diferentes partes
do corpo e produz comportamentos. É dividido em sistema nervoso periférico (SNP), que consistem
nos nervos e gânglios, e sistema nervoso central (SNC), responsável pelas funções de percepção e
sensação, predição e entendimento da linguagem, entre outras. (KICKHÖFEL, 2014, p. 30-31)
26 "Os métodos de visualização se baseiam na crença de que o objeto representado está sendo
diretamente acessado com ele realmente é. Então se o especialista vi um padrão de ativação
sanguínea alterado no exame funcional do cérebro, cremos que se trate de um achado inquestionável
que muito provavelmente pode ser traduzido em alguma forma patológica. Pouco nos perguntamos
sobre o contexto científico e cultural que oferece o solo de produção dessas imagens. Mais do que
mostrar de um modo supostamente realistico no nosso interior, essas tecnologias afetaram nossas
visões sobre os corpos, os modos como conseguimos o processo de saúde e de doença e a ideia que
fazemos do que deve ser a intervenção terapêutica." ORTEGA E ZARZONELLI, p.17
27 HAGNER, 1987 apud ORTEGA e ZARZONELLI, 2010.
28 ORTEGA, 2009.
29 "Vimos, por exemplo, o desenvolvimento de pesquisas utilizando neuroimagens para decifrar não
somente doenças com alzheimer e parkinson, mas também a natureza das nossas escolhas sexuais
nossos gostos e nossas características pessoais." (ORTEGA e ZARZONELLI, 2010, p.77).
30 HAGNER e BORCK apud 2001; ORTEGA, 2008.
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O termo sujeito cerebral 32 resume a crença de que o cérebro 33 é a parte do corpo
necessária para sermos nós mesmos, seria a "essência do ser humano, ou seja, a identidade
pessoal entendida como identidade cerebral" 34.
Isso dispara que seria chamado de "mito da transparência do corpo" 35, na qual ele
seria acessado internamente, de forma quase realística, através de exames por imagens.
Ressaltam, no entanto, que esta não é uma atividade inocente e sem consequências. A cada
novo instrumento que produz quadros mais preciso das patologias que estão abaixo da pele,
o ideal de domínio sobre o corpo vai sendo consolidado como convenção social e se reflete
nas noções de progresso e racionalidade sustentados por aspirações biomédicas. Além
disso, o corpo desvelado por essas tecnologias se torna ainda mais complexo - e por isso
menos acessível: "quanto mais se vê por meio de lentes e parâmetros avaliados mais
complicado se torna a informação visual alcançada e o próprio objeto visto" 36.
Também vem se observando pesquisas que buscam estabelecer correlações dos
estados mentais 37 como resultado exclusivo das estruturas neuronais, o chamado
localizacionismo cerebral 38, que pressupõe, de forma genérica, que certas áreas do
cérebro são responsáveis por determinadas funções, o que vem sendo questionado devida
a capacidade distributiva do cérebro, que se reorganiza após uma lesão, por exemplo.
Há também uma busca por mapear as funções cerebrais responsáveis pelas emoções
numa tentativa de transformar caracteristicas subjeivas em objeto de conhecimento
visualmente presente quantificável, controlável e racional. Alguns pesquisadores 39
relacionam, por exemplo, secreções de suor, pressão sanguínea ou uma mudança no PH da
urina como um "retrato" dos fenômenos subjetivos 40.
Há também os que defendem que o processo de cerebralização dos
comportamentos tem desdobramentos fora dos campos filosóficos, na articulação das
neurociências com as ciências humanas, que as reformulam à luz do conhecimento sobre
cérebro como a neuropsicanálise, neuroeducação 41, a neuroteologia, a neuroética, entre
outras 42.
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O chamado sujeito cerebral não existe como entidade autônoma, com efeito sobre as coisas. São
manifestações (teóricas, práticas e visuais) que permitem colocá-lo como uma visão do ser humano
que perpassa temas como a definição de morte cerebral, o uso de scans cerebrais para
estabelecimento de correlatos neurais de experiências, comportamentos e doenças, entre outros.
(ORTEGA e ZORZANELLI, 2010, p. 105).
33 VIDAL 2005; ORTEGA & VIDAL 2006, 2007; EHRENBERG 2004.
34 ORTEGA, 2008.
35 ORTEGA E ZORZANELLI, 2010, p.18.
36 ORTEGA E ZORZANELLI, 2010, p.19.
37 ORTEGA, 2008; 2010.
38 Uma das expressões mais famosas dos primórdios do localizacionismo é a frenologia, que se
baseava no estudo da estrutura do crânio de modo a determinar o caráter das pessoas e sua
capacidade mental, tendo Franz Joseph Gall e Johann Spurzheim como principais expoentes. Uma das
diversas questões polêmicas relacionadas a estes estudos, estava sobre uso desses parâmetros para
reforçar o argumento do determinismo biológico para corroborar a ideia de hierarquia étnica
(ORTEGA e ZORZANELLI, 2010) 100-102).
39 Há no campo das Neurociências, diversos pesquisadores que defendem claramente a redução da
linguagem e do conhecimento a funções neuronais como Smith Churchland, que sugere uma
epistemologia baseada no conexionismo, que propõe descrever as funções cognitivas humanas como
conexões de redes neurais. Até filósofos como Daniel Dannett propõem que "a filosofia seja uma
espécie de serva das ciências, que agora aceita as descobertas das ciências para mostrar a progressiva
relevência das ciências sobre as 'especulações' (sic) da filosofia tradicional. (KICKHÖFEL, 2014).
40 ORTEGA E ZORZANELLI, 2010, p. 36.
41 Conhecimentos neurocientíficos utilizados para aperfeiçoar métodos pedagógicos e corrigir
limitações na aquisição de conteúdos.
42 KICKHÖFEL, 2014; ORTEGA E ZORZANELLI, 2010.
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ANÁLISE DAS CAPAS
Para essa análise foram estudadas as manchetes principais de 48 edições da Revista
Mente e Cérebro entre junho de 2011 e maio de 2015 (tabela 1). Para efeitos de pesquisa
foi utilizada o critério de abordagem pela simbiose imagem/palavra como forma de
identificar as representações sociais disparadas pela retórica presente nas capas.
Tabela 1:
Edição Tema da capa
jun/11 Em busca da cura
jul/11 Cérebro turbinado
ago/11 Dieta e personalidade: você tem fome de quê?
set/11 Maconha: para ajudar a entender
out/11 As duas faces do estresse
nov/11 Antidepressivos funcionam mesmo?
dez/11 O poder dos bebês
jan/12 O tempo a favor do seu cérebro
fev/12 As boas ideias que vêm dos sonhos
mar/12 Entre o bem e o mal
abr/12 Amor e sexo nos tempos da internet
mai/12 A delicada relação entre dinheiro e felicidade
jun/12 Elogio à timidez
jul/12 Quando o estresse nos faz adoecer
ago/12 Criatividade (imagem do cérebro saindo da cabeça)
set/12 A ciência a um passo de ler pensamentos
out/12 Alívio para a dor
nov/12 Alimentos alteram o humor
dez/12 A felicidade é contagiosa
jan/13 Você é normal?
fev/13 Como o ciúme distorce a realidade
mar/13 Em busca do equilíbrio
abr/13 7 novidades para combater a depressão
mai/13 Sob o signo da insatisfação
jun/13 Inconsciente, o estranho que vive em você
10 maneiras comprovadas para melhorar sua
jul/13
memória
ago/13 Alívio para a enxaqueca
Superação: alguns enfrentam perdas e tragédias
set/13
melhor que outros?
out/13 Transtorno de pânico
nov/13 O que de fato funciona para aprender
dez/13 Dieta da inteligência e do bom humor
jan/14 Como a ciência ajuda você a realizar seus planos
fev/14 Sob o peso da culpa
mar/14 O mito da autoestima
abr/14 Inveja: como o cérebro processa a cobiça
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cérebro
corpo
corpo
mente
corpo
cérebro
corpo
mente
mente
mente
mente
mente
cérebro
cérebro
cérebro
corpo
corpo
mente
cérebro
cérebro
mente
cérebro
mente
mente

Campo
biociências
neurociências
neurociências
neurociências
humanas
biociências
neurociências
neurociências
humanas
humanas
humanas
humanas
humanas
biociências
neurociências
neurociências
biociências
biociências
humanas
biociências
neurociências
humanas
biociências
humanas
humanas

cérebro

biociências

corpo

neurociências

mente

humanas

cérebro
cérebro
corpo
cérebro
mente
mente
cérebro

biociências
neurociências
biociências
biociências
humanas
humanas
biociências

mai/14
jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15

Sonhos para Prever o Futuro
O Cérebro Regenerado
Atenção, concentração!
O que a neurociência tem a dizer sobre a maconha
5 Passos para ter uma grande ideia
Ansiedade
De que é feito o pensamento?
A Cura pela Natureza
Psicologia ajuda a você a mudar hábitos
De cérebro para cérebro
Dormir Bem, Comer Melhor e Mexer o Corpo para
mar/15
Aprender Mais
abr/15 No Limite do Estresse
mai/15 Formas Mais Inteligentes de Lidar com a Raiva

cérebro
cérebro
cérebro
cérebro
cérebro
cérebro
mente
cérebro
cérebro
cérebro

biociências
neurociências
biociências
biociências
neurociências
biociências
humanas
neurociências
biociências
neurociências

cérebro

neurociências

corpo
mente

biociências
humanas

Foram estabelecidos como critério de abordagem a diferenciação entre as
categorias cérebro, mente e corpo. Como cérebro se reconheceu as questões ligadas ao
órgão e o sistema nervoso (neurônios, redes neurais, ...). Para a mente, foi levado em
consideração todas as abordagens que tratavam de aspectos subjetivos e emocionais do ser
humano. Para o corpo, foram levadas em consideração outros órgãos do corpo humano, bem
como patologias não-ligadas ao cérebro.
Figura 1: Categorias abordadas nas capas
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Do total de revistas pesquisadas, observou-se que a mente sob o olhar das ciências
humanas e sociais aparece como destaque em 15 edições (figura 1). Já o corpo, vem aparece
em 12 capas, sendo que em 7 há abordagem pelas biociências e 5 pelas neurociências,
relacionando o funcionamento do corpo ao cérebro. Cabe ressaltar, que dois terços das
capas com temática sobre a mente vista pelas ciências humanas (10 de 15) foram
registradas nos dois primeiros anos pesquisados (2011 a 2013).
O cérebro, propriamente dito, apareceu em 22 capas, sendo que em 10 delas pelas
biociências, quando a mente é tratada pelas biociências como resultado das ações do
cérebro, e 11 pelas neurociências, quanto há uma identificação direta do desempenho do
cérebro e de suas estruturas.
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Figura 2: Campos abordados nas capas
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Fazendo a divisão entre os campos das ciências humanas e as biociências, chegamos
a um total de 17 capas construídas a partir do paradigma das biociências, 16 sob o olhar das
neurociências e 15 com abordagem das áreas humanas, mostrando um equilíbrio e uma
preocupação em alternar as abordagens (figura 2).
Figura 3: Total de Edições analisadas

humanas
31%

biociências
humanas
biociências
69%

Porém se associarmos as neurociências como uma abordagem das biociências e
fazer essa comparação com as capas em que foi tratado pelo olhar das ciências humanas,
percebemos que foram 69% de prevalência das capas sobre biociências contra 31%
daquelas em que a abordagem foi pelas ciências humanas (figura 3).

CONCLUSÃO:
Embora haja uma alternância ao longo dos meses na escolha da manchete principal
das edições da Revista Mente e Cérebro, percebemos que a retórica das biociências tem uma
presença mais significativa na comparação com a abordagem dos temas pelas ciências
humanas. Embora o título da publicação contemple mente e cérebro, o cérebro leva uma
vantagem bem maior em suas abordagens como tema principal.
O que se observa é que a mente, em muitos momentos, é abordada como resultado
da ação do cérebro, isto é, efeito de sua fisiologia e de sua constituição sistêmica, não
considerando outros aspectos como a subjetividade ou as relações sociais. Mesmo o corpo
também muitas vezes é tratado como subjulgado em relação ao cérebro, como resultado das
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estruturas neuronais no comando dos órgãos e como centro onde são originadas diversas
patologias pelo seu mal funcionamento.
O importante da análise pela retórica foi perceber o sugestionamento que é exercido
pelas biociências nas capas da Revista Mente e Cérebro. Associado aos outros estudos
realizados por este grupo de pesquisa, estamos constatando que não é o conteúdo abordado
que faz a diferença, mas a repetição de temas e a relação estabelecida entre imagem e
palavra que geram o convencimento sobre a proposta apresentada. No caso das capas
analisadas foi possível ter uma noção da força das biociências na abordagem das revistas de
divulgação científica.
Percebe-se uma prevalência de abordagens que tendem a normatizar a vida e a
saúde sob os aspectos biocientíficos e colocando o cérebro como um órgão decisivo para a
manutenção da vida biológica, bem como também sendo responsável por gerenciar outros
aspectos da vida humana. Embora a mente pelo viés das ciências humanas, tenha um
percentual significativo na série pesquisada, percebe-se uma concentração dessas na
primeira fase pesquisada (2011 a 2013), mostrando uma tendência de explorar mais as
temáticas das biociências e das neurociências com maior frequência como manchete
principal.
Ao analisar essas capas, percebe-se a força da normatização das neurociências e das
biociências e a força de suas estratégias retóricas para gerar o convencimento sobre o
imaginário coletivo e fortalecer a representação social do cérebro como o órgão da vida, a
partir do reforço da imagem que ele seja capaz de resolver todos os aspectos da constituição
humana, sendo sujeito à medicação e com prevalência sobre outros órgãos, em detrimento
a outras abordagens da vida.
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RESUMO: Este trabalho desenvolve-se na articulaçao entre o campo da psicopatologia, o
universo educacional e a produçao jornalística online, com enfase no discurso sobre o
transtorno do deficit de atençao com hiperatividade (TDAH). Desse modo, trabalhamos
problematicas sobre o normal e o patologico na contemporaneidade, a questao da
medicalizaçao, alem do biopoder que circunda e trama essas esferas, em uma dimensao mais
geral. A mídia online e compreendida a partir da perspectiva do dispositivo e sua
mobilizaçao quanto aos modos de subjetivaçao. Foram analisadas quatro reportagens sobre
o TDAH veiculadas em portais de grande circulaçao nacional, norteadas pela perspectiva
teorico-metodologica de Foucault, considerando a proposta de Veiga-Neto para uma
fidelidade infiel com o proprio pensamento do filosofo. Consideramos, por fim, que a esfera
educacional e a patologizaçao articula-se a conformaçao de um indivíduo a-singular,
amparado por um saber-poder científico que, por sua vez, possui ressonancia no dispositivo
jornalístico.
PALAVRAS-CHAVE: Biopoder. Educaçao. TDAH.
ABSTRACT: This work develops in the link between the field of psychopathology,
educational universe and online news production emphasizing the discourse on attention
deficit hyperactivity disorder (ADHD). Thus, we analyze issues about the normal and the
pathological in contemporary times, the matter of medicalization, besides the biopower that
surrounds and plot these spheres on a broader scale. The online media is understood from
the device perspective and their mobilization about modes of subjectivation. We analyzed
four news about ADHD broadcasted in national wide circulation web portals, guided by the
theoretical and methodological perspective of Foucault, considering Veiga-Neto and his
proposal for an unfaithful fidelity to the philosopher and his own thought. We consider,
finally, that the educational sphere and the pathologization articulates the conformation of
an non-singular individual, supported by a scientific knowledge-power which, in turn, has
resonance in the journalistic device.
KEYWORDS: Biopower. Education. ADHD.

INTRODUÇÃO
A tematica do transtorno do deficit de atençao com hiperatividade (TDAH)
ganhou notoriedade na mídia nos ultimos anos. O fenomeno do crescimento da Ritalina 3 no
país e um dos principais responsaveis pelas discussoes. Estima-se que o metilfenidato, nome
oficial do farmaco, teve um aumento de produçao de 122 kg em 2003 para 578 kg no ano de
138F138F
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2012 4. O medicamento e comumente receitado para o tratamento do diagnostico de TDAH,
em razao de estimular a concentraçao e o foco, diminuindo a distraibilidade,
proporcionando, de tal maneira, uma otimizaçao do rendimento.
As discrepancias de opinioes, em geral, concentram-se na questao da
legitimidade da categoria diagnostica do TDAH, defendendo-se, por um lado, a observancia
frequente de casos patogenicos que limitariam as possibilidades dos estudantes no
aprendizado, enquanto outro entendimento argumenta pela patologizaçao e medicalizaçao
excessiva envolvida como pano de fundo. Concebe-se para este trabalho que mais
importante do que discutir a real existencia ou nao do TDAH, mais proveitoso seria
refletirmos sobre as funçoes da presença do transtorno no nosso contexto atual e o que ele
mobiliza quanto aos modos de subjetivaçao.
Levando-se em conta a positividade do poder ao qual Foucault nos chama
sempre a atençao em suas obras, compreendemos, de tal maneira, nao apenas uma
modulaçao e regulaçao das subjetividades atraves da norma que entrecruza o normal e o
anormal, mas ainda uma fabricaçao de subjetividades – pre-fixadas atraves de identidades
razoaveis e eficientes para os fins da disciplina e do controle, aspecto marcante quando
lidamos com a esfera educacional.
Fazendo funcionar seu poder atraves da homogeneidade, a norma desloca os
que fogem a sua medida: “Em certo sentido, o poder de regulamentaçao obriga a
homogeneidade; mas individualiza, permitindo medir os desvios, determinar os níveis, fixar
as especialidades e tornar uteis as diferenças, ajustando-as umas as outras” (FOUCAULT,
1987, p.154). O anormal, a partir daí, enquadra certas singularidades “cuja diferença em
relaçao a maioria se convencionou ser excessivo, insuportavel” (VEIGA-NETO, 2003, p.75).
Acerca de medidas empregadas contra a peste em uma cidade do seculo XVII,
Foucault fala de uma ordem instaurada que “prescreve a cada um seu lugar, a cada um seu
corpo, a cada um sua doença e sua morte, a cada um seu bem, por meio de um poder
onipresente e onisciente […]” (1987, p.163). Das determinaçoes disciplinares visando
combater a peste, apresentando hoje, em suas atualidades traços reminiscentes com as
praticas discursivas de patologizaçao do sujeito na contemporaneidade, nao podemos
deixar de comparar essa marcaçao dos indivíduos com finalidades de se manter um arranjo
de controle, ou seja, do aperfeiçoamento de um biopoder.
O exercício do biopoder, de acordo com a teorizaçao de Foucault, atinge o
domínio populacional quanto a regulaçao da vida, atraves de mecanismos moduladores,
instaurando dessa forma a norma nao apenas em uma esfera individual, mas para a cidade
e o coletivo. Ou seja, uma gerencia da vida e da morte – com a enfase moderna dada ao
primeiro aspecto -, como elemento indispensavel ao desenvolvimento do capitalismo.
Assim, “a velha potencia da morte em que se simbolizava o poder soberano e agora,
cuidadosamente, recoberta pela administraçao dos corpos e pela gestao calculista da vida”
(FOUCAULT, 1988, p.131). Sobre a vida o poder tambem estabelece seus pontos de fixaçao.
Canguilhem (2009) descontroi a compreensao do normal e do patologico como
dados naturais e estacionados, enfatizando esses conceitos como objetos construídos por
forças sociais, historicas e políticas. Ou seja, “normalizar e impor uma exigencia a uma
existencia, a um dado, cuja variedade e disparidade se apresentam, em relaçao a exigencia,
como um indeterminado hostil, mas ainda que estranho” (CANGUILHEM, 2009, p.109).
Nesse sentido, as concepçoes do saber medico sobre a vida pouco tem a ver com um avanço
e um suposto progresso do conhecimento científico acerca do corpo e da subjetividade
humana, ligando-se mais a constituiçao de discursos que operam viabilizando a emergencia
de determinadas verdades, as quais sao mais da dimensao da invençao do que da
descoberta. Assim, poderia ser alguma outra verdade instituída, entretanto, o TDAH, na
atual conjuntura, adquiriu permissao para se falar em nome do saber-poder científico:
139F139F
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[...] a normalização dos meios técnicos da educação, da saúde, do
transporte de pessoas e de mercadorias é a expressão de exigências
coletivas cujo conjunto define, em determinada sociedade histórica, seu
modo de relacionar sua estrutura, ou talvez suas estruturas, com aquilo
que ela considera como sendo seu bem particular, mesmo que não haja
uma tomada de consciência por parte dos indivíduos (CANGUILHEM,
2009, p.108).

PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS: PRÁTICAS DE PODER
O presente trabalho desenvolve-se na articulaçao entre o campo da
psicopatologia, o universo educacional e a produçao jornalística online, desdobrando em
pontos como a problematica do normal e do patologico na contemporaneidade, a questao
da medicalizaçao, alem do biopoder que circunda e trama essas esferas, em uma dimensao
mais geral. De tal forma que as contribuiçoes de Foucault acerca dos conceitos de disciplina,
saber-poder, norma, docilizaçao e discurso sao considerados norteadores teoricometodologicos do projeto. Concordamos, por outro lado, com a compreensao de Veiga-Neto
(2003) sobre metodologia em Foucault, que tomaria essa palavra em um sentido mais livre,
dando espaço a “fidelidade infiel” (p.78) com o pensamento do filosofo.
Portanto, nao pretendemos esboçar um circuito fechado que explique e
justifique o emergir da categoria diagnostica do TDAH, sua relaçao com o dispositivo
midiatico e os respectivos laços do universo educacional nas suas reivindicaçoes
contemporaneas. Nosso objetivo esta mais proximo da noçao de que “a analise consiste em
descrever as ligaçoes e relaçoes recíprocas entre todos esses elementos” (FOUCAULT, 2006,
p.254), em que “o poder nao se aplica aos indivíduos, passa por eles” (FOUCAULT, 1992,
p.183), sempre levando em conta essa articulaçao de forças na conduçao de processos de
subjetivaçao. Distanciando-nos, de tal maneira, da localizaçao de origens essenciais sobre a
problematica analisada que enquadrem a questao em modelos explicativos gerais.
Problematizamos, de tal forma, o “conjunto de procedimentos que permitem a cada instante
e a cada um pronunciar enunciados que serao considerados verdadeiros (FOUCAULT, 2006,
p.232).
Considerando essas reflexoes, selecionamos para este trabalho quatro materias
jornalísticas publicadas nos seguintes portais: Exame, Veja, R7 e Folha. A disponibilidade
digital das reportagens facilitou o acesso ao material de interesse. Alem disso, optamos por
veículos de comunicaçao com grande circulaçao online, ligados a conglomerados de
comunicaçao, o que faz com que as tematicas abordadas em seu meio possuam ampla
repercussao social.
Destacamos ainda que a investigaçao faz um recorte específico acerca do
material jornalístico, buscando a circulaçao de materias que se amparam na perspectiva
cientificista. Nosso objetivo com isso, portanto, nao e desvelar a linha editorial dos veículos
mencionados ou apontar tendencias da mídia para privilegiar determinadas abordagens.
Nos proprios veículos mencionados encontramos materias com perspectivas diferentes da
visao estritamente medica.
Antes de partir para a analise propriamente dita do material jornalístico,
fazemos algumas consideraçoes sobre o transtorno do deficit de atençao com
hiperatividade, alem de reflexoes acerca da mídia como dispositivo em sua dimensao
discursiva.

TDAH E AS REIVINDICAÇÕES SOBRE O CORPO
O Manual Diagnostico e Estatístico de Transtornos Mentais em sua quinta e
ultima ediçao (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014), referencia para a
psicopatologia descritiva sob o vies organicista, estrutura dezoito manifestaçoes
sintomaticas para o desígnio do TDAH. Para o estabelecimento de um diagnostico,
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considera-se ainda outros fatores como o prejuízo social em decorrencia da sintomatologia,
o tempo de permanencia dos sintomas, a idade do indivíduo, entre outros. Padroes de
constante distraibilidade e desatençao, em consonancia com a hiperatividade e a
impulsividade inapropriadas para a idade, dessa maneira, sao considerados os principais
indicadores da patologia (BENCZIK, 2000, p.25).
No eixo do tratamento prescrito, a substancia comumente utilizada e a Ritalina,
nome de mercado para o metilfenidato, que teria como principal efeito a regulaçao de
atividades neuroquímicas ligadas as capacidades de atençao, foco e concentraçao, a exemplo
da dopamina e a noradrenalina, diminuindo, assim, os traços sintomaticos do TDAH no
indivíduo e promovendo uma maior adaptabilidade aos contextos em que esta inserido, seja
ele o escolar, o profissional ou algum outro.
Autores brasileiros como Lima (2005) visualizam nessa paisagem o reforço de
uma “bioidentidade patologica” (p.18). A subjetividade e compreendida, assim, em torno de
marcadores químicos e neuro-anatomicos amparados principalmente pelas pesquisas com
uso de recursos tecnologicos de escaneamento cerebral. No universo educacional,
diretamente influenciado pela perspectiva organicista do TDAH, a docilizaçao via disciplina
e controle do corpo propiciaria ainda uma desresponsabilizaçao da instituiçao escolar,
desconsiderando aspectos como metodologias de ensino ultrapassadas ou a inadequaçao
do aluno em frente as tentativas de homogeneizaçao dentro do espaço da sala de aula.
Segundo Feldens (2008, p.240):
A escola é uma instituição que nasce na Modernidade, com o objetivo de
produzir um saber necessário ao poder disciplinar daquele contexto. Ela
torna possível o mercado capitalista nascente e a solidez das ciências
positivas, a partir da produção de signos, conceitos, valores morais e
culturais que esta instituição produz e propaga. Produto de seu tempo e
instituinte de si, a escola é uma instituição moderna.
Em Somos Todos Desatentos? o autor Rossano Lima (2005) chama atençao para
a expressao representativa da “Santíssima Trindade”, referencia usada pelo medico e
pesquisador Russel Barkley para ilustrar o agrupamento dos tres principais sintomas do
TDAH: desatençao, hiperatividade e impulsividade. De tal maneira, as micropenalidades na
educaçao, a partir do regime diagnostico do TDAH, ganha contornos biologicos da
psicopatologia psiquiatrica, colonizando o corpo dos estudantes ao dar-lhe representaçoes
medicas estruturadas em um saber-poder científico.
Esse cenario, entretanto, parece apresentar um pano de fundo mais profundo,
como destaca Freitas (2011), ao apontar as estrategias articuladas que alimentam os
discursos acerca do TDAH, acoplados “a um discurso mais amplo em nosso tempo que e o
da biologizaçao e invençao do homem cerebral, onde os corpos todos precisam de
otimizaçao” (p.174). Afinal de contas, e sempre preciso ter em mente que “o corpo existe no
interior e atraves de um sistema político” (FOUCAULT, 2006, p.259)

MÍDIA: DISPOSITIVO E MODOS DE SUBJETIVAÇÃO
Levando em conta a mídia como um dos principais pontos de articulaçao nos
processos de subjetivaçao para o sujeito moderno, conduzimo-nos a pensar o conceito de
dispositivo. No contexto da teorizaçao de Foucault, a noçao de dispositivo apresenta
proximidade com a positividade do poder - no sentido de uma produtividade, uma força que
nao apenas repele ou interdita, mas tambem estimula e induz -, assim como da episteme, as
condiçoes de possibilidade para que os saberes-poderes transformem-se em uma pratica
(CHIGNOLA, 2014, p.5). Nesse cruzamento, destacamos as características da mídia, atuante
no mesmo eixo entre praticas discursivas e a sua participaçao nos modos de subjetivaçao.
Destacamos, a partir disso, a preponderancia do papel da mídia como
dispositivo, considerando sua pratica ao fazer circular saber-poder que circunscreve os
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marcadores de normal e anormal na sociedade e, assim, da mesma maneira que participa
da disciplina dos corpos, tambem incita a auto-regulaçao, uma especie de corpo treinado.
Concebe-se essa noçao de dispositivo a partir de Foucault, tal como representado pelo
pensamento de Agamben (2009): “[...] chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa
que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar,
modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opinioes e os discursos dos seres
viventes” (p.40).
Na produçao do jornalismo científico, principalmente quando ligado as
novidades da ciencia e as novas intervençoes sobre o corpo e a saude, a questao do biopoder
revigora-se, ampliados pela atualidade de um superinvestimento do corpo normatizado, em
que “trata-se de adequar o corpo as normas científicas da saude, longevidade, equilíbrio [...]”
(PELBART, 2008, p.5). Neste trabalho, desenvolvemos essa noçao principalmente a partir da
analise das materias jornalísticas, sob a hipotese da configuraçao de um dispositivo
midiatico que, ao delinear concepçoes de saude e de patologia atraves do discurso científico,
participa ativamente do biopoder em exercício constante, mesmo que de forma micro, na
propria perspectiva do poder flexível, ondulante, acentrado e molecular (PELBART, 2007,
p.57).
Na atualidade, nao e incomum encontrarmos materias jornalísticas que
abordam os benefícios de determinados estilos de vida com finalidades de otimizaçao, como
a pratica de exercícios físicos ou a alimentaçao equilibrada, alem de reportagens que visam
habilitar o leitor a reconhecer ou suspeitar da presença de determinadas psicopatologias,
como a depressao ou o proprio TDAH. O biopoder entremeado na pratica midiatica, assim,
insere-se no contexto em que a “nova possibilidade de controle gera responsabilidades
individuais, fazendo com que lidemos com nossos corpos segundo um modelo de gestao de
riscos” (TUCHERMAN e RIBEIRO, 2009, p.246). A ingerencia contemporanea ao corpo
estimula a sua excelencia e otimizaçao, na propria compreensao do biopoder no trabalho
com a incitaçao, o reforço, a vigilancia, investindo a vida e nao mais a morte (PELBART, 2008,
p.4).

DISCURSO DO TDAH: ANÁLISE DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS
Salienta-se inicialmente que algumas materias sao republicaçoes feitas no
portal de produçoes de outras agencias jornalísticas. Em Dezembro de 2014 foi publicada
no portal da Exame uma materia intitulada Método identifica regiões cerebrais relacionadas
com o TDAH, elaborada pela redaçao da Agencia FAPESP, a partir de pesquisas nacionais que
atuam no desenvolvimento de dados derivados de imagens de ressonancia magnetica, com
o objetivo de “identificar marcadores biologicos de disfunçoes neurologicas como o
transtorno de deficit de atençao com hiperatividade (TDAH)” 5. Entendemos que o cerebro
emerge na nossa contemporaneidade como o orgao que centraliza os agenciamentos do
biopoder, conciliando tanto referencias a materialidade biologica do corpo, em sua
regulaçao química, como tambem a propria captura da subjetividade, a partir das
influencias que esse corpo exerce sobre o nosso psiquismo. Resumindo, “o poder penetrou
no corpo, encontra-se exposto no proprio corpo” (FOUCAULT, 1992, p.83), o que nao e
necessariamente uma estrategia recente, mas a qual tem se fortalecido,
De acordo com a mesma materia, atraves da fala dos pesquisadores
participantes do projeto, no futuro o TDAH poderia ser diagnosticado atraves de imagens
funcionais do cerebro, pois determinadas dinamicas neurais para os portadores diferem do
desenvolvimento de crianças e adolescentes considerados normais. Aqui, as fronteiras do
normal e do patologico adquirem referenciais da bioidentidade, ou seja, na esfera da vida
biologizada (PELBART, 2007, p.60).
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Matéria disponível em: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/metodo-identifica-regioescerebrais-relacionadas-com-o-tdah. Acesso em 2 de Abril de 2015.
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A medicalizaçao surge como ferramenta de intervençao contra um estar e viver
o mundo de forma desviante, possibilidades de regulaçao corporea a fim de se aproximar a
uma subjetividade pre-determinada, mais bem preparada para o enfrentar da otimizaçao
exigida. O subtítulo da materia Desfazendo os mitos sobre distúrbios de atenção 6 publicada
no site Veja e de autoria do The New York Times apresenta: “Nao restam mais duvidas de
que o TDAH e real: exames deixam claro sua relaçao com a baixa atividade em determinadas
regioes do cerebro”. De tal maneira que medicamentos como a Ritalina manifestariam
possibilidades terapeuticas ao redistribuir circuitos neuro-químicos a fim de evitar a
superestimulaçao: “Se, nos anos 1950, a Ritalina era um medicamento que nao tinha um
diagnostico como destinaçao certa, hoje, o valor do uso terapeutico da droga esta
fundamentado no diagnostico de TDAH” (ORTEGA et al, 2010, p.501).
A materia TDAH: Saiba identificar se seu filho sofre dessa doença 7 faz mençao a
inadequaçao do estudante ao ambiente escolar: “[...] como nao suporta tedio ou tarefas
burocraticas e sem criatividade, quem sofre de TDAH foca a atençao somente quando gosta
do assunto ou quando e desafiado”. Especialistas sao convidados para construir um discurso
sobre a patologia, mencionando a necessidade de um tratamento multidisciplinar e mesmo
dos perigos da ma administraçao de medicamentos. Por outro lado, o modelo escolar
permanece inquestionado e intocado no discurso dos especialistas contidos na reportagem.
Em nossa reflexao, o TDAH associa-se a gerencia da educaçao tradicional, que busca o
pensar unificador e homogeneizante, visando a conformaçao e nao a singularidade, assim,
“um pensar majoritario, a-singular, negador do multiplo” (KOHAN, 2002, p.128). Foucault
(1987, p.149) fala de um cruzamento de relaçoes de poder, ou melhor, de uma submersao
ao tecido do poder, que se expande por toda a sociedade, participando ativamente na
constituiçao de identidades e no sequestro da diferença:
14F14F
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Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda uma
micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções das tarefas),
da atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser
(grosseira, desobediência), dos discursos (tagarelice, insolência), do
corpo (atitudes 'incorretas', gestos não conformes, sujeira), da
sexualidade (imodéstia, indecência).
Interessa-nos pensar aqui nao a real existencia da psicopatologia do TDAH, mas
os regimes de verdade que possibilitam a sua composiçao expressiva no panorama atual da
educaçao, ou seja, “o que me interessa no problema do discurso, e o fato de que alguem disse
alguma coisa em um dado momento” (FOUCAULT, 2006, p. 255). Em Deficit de atenção é
resultado de falha em circuito cerebral, diz estudo 8, publicada na Folha no caderno Equilíbrio
e Saude, as tecnologias de escaneamento cerebral mais uma vez dao as respostas sobre o
mau funcionamento que acometem os portadores de TDAH. Impulsividade, inquietude e
desatençao transformam-se em “resultado de mau funcionamento do circuito de
recompensa do cerebro”, de acordo com as pesquisas científicas mais recentes propagadas
pelo dispositivo jornalístico.
143F143F

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Damos destaque ao dispositivo midiatico como catalisador de discursos,
portanto, de saberes-poderes circulantes, fazendo uso da credibilidade social adquirida pela
Matéria disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/saude/desfazendo-os-mitos-sobredisturbios-de-atencao/. Acesso em 10 de Abril de 2015.
7 Matéria disponível em: http://noticias.r7.com/saude/tdah-saiba-identificar-se-seu-filho-sofredessa-doenca-23102012. Acesso em 2 de Abril de 2015.
8 Matéria disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/03/1419593deficit-de-atencao-e-resultado-de-falha-em-circuito-cerebral-diz-estudo.shtml. Acesso em 15 de
Abril de 2015.
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instituiçao como detentora de um suposto olhar habil e meticuloso frente aos
conhecimentos e acontecimentos do mundo. A neutralidade científica, assim como a
imparcialidade midiatica, entretanto, sao abaladas quando pensamos em relaçoes sempre
presentes de forças e tensoes de poder em nossa malha, constituintes da nossa
subjetividade.
Os desígnios diagnosticos do TDAH tornam a norma – valorativa e da esfera da
criaçao humana – algo biologizado e, portanto, supostamente naturalizado, arraigado ao
existir e pouco questionavel, principalmente se caso quem cria a duvida nao detem o saberpoder de especialista ou expert, opiniao relegada entao a esfera do senso-comum ou do naosaber e, consequentemente, do nao-poder. Os conceitos de normal e anormal permitem a
segmentarizaçao identitaria dos indivíduos. Com as postulaçoes da clínica psiquiatrica hoje bastante amparadas nas suposiçoes neurocientíficas - a subjetividade torna-se um
centro frequente acerca das formas patologicas de ser, estar e sentir em relaçao ao mundo e
a propria vivencia.
Nessa paisagem, o dispositivo midiatico assume grande importancia ao operar
na ampla veiculaçao de discursos que circulam no social, cuja influencia contempla a
produçao de modos de subjetivaçao, perspectiva sustentada em autores como Michel
Foucault e, posteriormente, Giorgio Agamben. Assim, a divulgaçao jornalística possuíria
estreita relaçao com a dilataçao dos saberes-poderes, sustentando determinadas estrategias
de biopoder na contemporaneidade em sua esfera positiva, ou seja, de incitaçao e estímulo,
em que o corpo aparece como um objeto a ser monitorado e regulado continuamente,
principalmente em termos de uma relaçao micropolítica e quase imperceptível, mas nao
menos poderosa.
As materias jornalísticas de cunho científico foram agrupadas no sentido de
problematizar a construçao de uma bioidentidade que privilegia a subjetividade
homogeneizada atraves da negaçao da diferença, ou seja, na negaçao de outras
possibilidades. No caso do TDAH, a esfera educacional e a patologizaçao articula-se a
conformaçao de um indivíduo a-singular, marcado por deficits de regulaçoes neuroquímicas,
fundamentada em uma razao diagnostica e nas possibilidades de otimizaçao ou modulaçao
cognitiva atraves da medicalizaçao e de outras intervençoes.
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Celso de Jesus Silva
RESUMO: O risco de uma nova forma de eugenia é uma questão que nos cerca e que tem
lançado uma nova perspectiva de reflexão no debate filosófico mais atual. Sempre que o
desejo de controlar a vida biológica é manifestado através dos empreendimentos de
controle de cada detalhe da vida comum, natural e coletiva às questões relacionadas a
biopolítica, tornam-se recorrentes. Os estudos de Michel Foucault sobre o poder (e de
maneira mais particular sobre o biopoder e a biopolítica), iniciados na década de 70,
abriram as portas para que pensássemos a tomada da vida pelo poder político na
contemporaneidade. Com base nesses elementos até aqui enunciados, a nossa hipótese é a
de que na sociedade atual, frente aos avanços tecnológicos e científicos, no campo da moral
e da ética, a vida entrou em uma rede de vigilância, de controle e de regulação nunca antes
vistos. A vida tornada manipulável, transformada em objeto, perde o seu sentido de
mistério, para se tornar cada vez mais transparente, pensada como objetivo a ser alcançado,
em contextos de disputas, desejos e expectativas, onde os sentidos buscados dependem
cada vez mais dos jogos contingentes e das buscas pontuais, que podem ser encontradas em
torno dos “mercados”. Neste contexto, o presente artigo aponta que o currículo transformase em uma espécie de currículo à serviço da vida, ou biocurrículo, que também assinala a
emergência de poderes e saberes que atuam na visibilização cada vez mais acentuada do
fenômeno de potencialização e intensificação da vida, tornada manipulada e manipulável.
PALAVRAS-CHAVE: Biopoder. Biopolítica. Biocurrículo. Biosaberes.
ABSTRACT: The risk of a form of eugenics is a question that surrounds us and has released
a new perspective of refletion in the current philosophical debat, where the desire to control
biological life is manisfested through the control of enterprises every detail of ordinary life,
natural and colletive issues related to biopolitics make up recurring. The studies of Michel
Foucault about the power (and more particular way about biopower and biopolitics),
started in the 70s, opened the doors for us to think the taking of life by the political power
in contemporarytie. With basis here elements, our hypothesis is that in today's society,
ahead of technological and scientific advances in the field of morals and ethics, life went into
a network of surveillance, control and regulation never seen before. The life making
manageable, transformed into object, loses its sense of mystery, to become increasingly
transparent, thought of as objective to be achieved in contexts of disputes, desires and
expectations, where the searched senses increasingly depend games quotas and specific
searches, that can be found around the "markets". In this context, this article points out that
the curriculum becomes a kind of curriculum to the service of life, or biocurriculum, it also
marks the emergency of power and knowledge working in visualization increasingly
pronounced enhancement phenomenon and intensified life, become manipulated and
manipulable.
KEYWORDS: Biopower. Biopolitics. Biocurriculum. Bioknowledge.
Os impasses éticos associados ao desenvolvimento e aplicação da biotecnologia
como a disposição da vida para fins de seleção (Diagnóstico Genético de Pré-Implantação –
Celso de Jesus Silva. Mestre em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia/UFBA. Docente da
Universidade do Estado da Bahia/UNEB Leonardo Rangel dos Reis. Cientista Social. Mestre e
doutorando em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia/UFBA.
Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA. Desenvolve estudos
e pesquisas no campo do cuidado, subjetivações e educação.
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DGPI – por exemplo), o uso de embrião e de células tronco em pesquisas, a clonagem, o
problema do direito sobre a vida (pena de morte, aborto e a eutanásia), os próprios perigos
da manipulação indiscriminada da vida e, consequentemente, o debate causado em torno
dessas questões, isto é, no que diz respeito ao poder sobre a vida (biopoder/biopolítica) e o
perigo de uma nova forma de eugenia (uma eugenia liberal como esboçada por Habermas), 2
são questões que nos cercam e têm lançado uma nova perspectiva de reflexão no debate
filosófico mais atual.
Sempre que o desejo de controlar a vida biológica é manifestado através dos
empreendimentos de controle de cada detalhe da vida comum, natural e coletiva – a
exemplo da eugenia, do extermínio em grande escala de “pessoas indesejadas” como no
holocausto, até a biotecnologia 3 atual – as questões relacionadas a biopolítica e a bioética
tornam-se recorrentes. É válido questionar se o uso indevido dos emprendimentos da
ciência genética oferece ameaça de um controle populacional em larga escala, de uma
eugenia em massa. Partindo dessa hipótese e tomando-a como uma realidade possível, o
Estado tem um papel crucial nesse processo. O Estado, como detentor legítimo do
monopólio da força, da violência sobre os corpos e da coerção sobre a vida, 4 é quem decide
quem deve viver e quem deve morrer, dessa forma, o velho direito soberano de morte e de
vida do qual Michel Foucault havia falado (fazer morrer e deixar viver) é recomposto pelo
“direito democrático” de “fazer viver e deixar morrer”. 5 “A velha potênciancia da morte em
que se simbolizava o poder soberano é agora, cuidadosamente, recoberta pela admistração
dos corpos e pela gestão calculista da vida”. 6 A regulação dos indivíduos é feita agora por
meio de uma “explosão, portanto, de técnicas diversas e numerosas para obterem a sujeição
dos corpos e o controle das populações. Abre-se, assim, a era de um ‘bio-poder’ (...). Uma
sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida”. 7
A ação biopolítica sobre uma população ou sobre a vida de grupos específicos de
pessoas (negros, judeus, ciganos, homossexuais etc.) faz lembrar o sinistro episódio da
higiene racial, da eugenia praticada pelo Estado totalitário nazista. A história da ciência,
sobretudo no período da Segunda Guerra Mundial, mostrou o quão perigosa pode ser a
usurpação da ciência por um Estado totalitário. “A história da nossa ciência está ligada de
uma forma muito próxima à história alemã mais recente (...), ao ponto de hoje em dia um
véu espesso cobrir esse episódio pouco glorioso da história das ciências”. 8 Hoje, o avanço
da biotecnologia e o perigo do seu encaminhamento indevido, direcionado a dominação e a
manipulação indiscriminada da vida, podem ter consequências tão complexas e perigosas
que sequer começamos a avaliá-las. Uma lição deixada por Nietzsche é importante nesse
caso: “os vossos mais secretos desejos de tirania disfarçam-se em palavras de virdute”! 9
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Cf. O Futuro da Natureza Humana – a caminho de uma eugenia liberal? Tradução de Karina Jannini.
São Paulo: Martins Fontes.
3 Expressões hoje correntes como biotecnologia e tecnociência são empregadas com a finalidade de
exprimir as tecnologias em uso ou em favor do conhecimento científico, na fronteira entre a ciência
e os diversos meios tecnológicos que estabelecem a intensa relação entre ciência e tecnologia. Dessa
forma, as tecnologias são os meios, os instrumentos e instrumentais usados pela ciência.
4 A lei, como suporte da noção de Estado de Direito, e a polícia, como uma instituição de coação,
intimidação, vigilância, punição e castigo, são os principais instrumentos de violência física,
psicológica e simbólica perpetrados pelo Estado e inerentes aos órgãos públicos encarregados de seu
monopólio legítimo.
5 FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo:
Martins Fontes, 2005. 1ª edição, p. 287.
6 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade, vol. 1- a vontade de saber. Tradução de Maria Thereza
da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. São Paulo: Graal, 2006. 17ª edição, p. 152.
7 Idem, ibidem, pp. 152, 157.
8 PICHOT, André. O Eugenismo – genetistas apanhados pela filantropia. Tradução de Francisco Manso.
Lisboa: Instituto Piaget, 1995. pp. 60-67.
9 NIETZSCHE, Friedrich. Assim Falou Zaratustra – um livro para todos e para ninguém (das tarântulas).
Tradução de Mário da Silva. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 16ª edição, p. 129.
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Toda política de eugenia, de controle populacional, de preocupação do Estado em gerir e
normaizar uma população resulta sempre em um efeito de morte, e dessa forma o Estado
exerce seu poder sobre os seres vivos como seres viventes, e sua política
é, em consequência, necessariamente uma biopolítica. Sendo a população
apenas aquilo de que o Estado cuida, visando, é claro, ao seu prórpio
benefício, o Estado pode, ao seu bel-prazer, massacrá-la. A tanatopolítica
é, portanto, o avesso da biopolítica. 10
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A apropriação do ser vivo no terreno biológico (não só a manipulação de sementes,
plantas e animais, mas do homem espécie, do corpo, do embrião, da vida) entra agora mais
uma vez em cena e nessa experiência contemporânea, um limiar foi transposto no decorrer
do século XXI o qual Michel Foucault suspeitava e abria um espaço de análise, de modo
particular, ao escrever que
o que se poderia chamar de “limiar de modernidade biológica” de uma
sociedade se situa no momento em que a espécie entra como algo em jogo
em suas próprias estratégias políticas. O homem, durante milênios,
permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso,
capaz de existência política; o homem moderno é um animal, em cuja
política, sua vida de ser vivo está em questão. 11
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Os estudos de Michel Foucault sobre o poder (e de maneira mais particular sobre o
biopoder 12 e a biopolítica), 13 iniciados na década de 70, abriram as portas para que
pensássemos a tomada da vida pelo poder político na contemporaneidade. É mérito seu ter
possibilitado algumas das primeiras análises sobre o poder nos séculos XIX e XX que
ajudaram e alimentaram as reflexões com as quais, inevitavelmente, nos deparamos hoje no
que diz respeito à tomada do “corpo vivo” pelo poder por meio de técnicas de adestramento,
coerção, melhoramento do corpo, das aptidões físicas; a “fabricação” de indivíduos ideais e
a regulação da vida, do “homem-espécie”, isto é, do homem tomado em sua vida biológica.
Foucault é sem dúvida importante para o aprofundamento e o debate em torno dessas
questões. Por isso, as questões colocadas na década de 70 pelo filósofo desenham o debate
que perpassa a maioria significativa dos problemas que enfrentamos. A analítica do poder
é, pois, um minucioso estudo das rupturas da filosofia política, do modo de se entender o
15F15F

156F156F

FOUCAULT, Michel. A Tecnologia Política dos Indivíduos. In: Ditos e Escritos, vol. V. Tradução de
Elisa Monteiro e Inês A. Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. 2ª edição, p.
316.
11 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade, vol. 1. op. cit. p. 156.
12 O biopoder é analisado por Foucault no contexto de uma história da governamentalidade, o que o
levou a analisar também a mutação política que marcou o século XVII: o surgimento de uma nova
razão de governo – o liberalismo – em relação aos fenômenos da população. O que importa a Foucault,
a meu ver, é entender de que forma o liberalismo é, ou se tornou, a forma de racionalidade
característica dos dispositivos de controle biopolíticos.
13 Como nos informa o filósofo italiano Roberto Esposito, Foucault não foi o primeiro autor a utilizar
o termo. Esposito assinala três correntes distintas, “sucessivas no tempo” e predecessoras de
Foucault, nas quais o termo ‘biopolítica’ exerceu um papel central. A primeira, anterior à Segunda
Guerra, corresponde à concepção organicista do Estado, como um só corpo e espírito, cuja vitalidade
varia segundo pulsões naturais, traços culturais e raciais específicos, em oposição à concepção
jurídica do Estado constitucional. A segunda, nos anos 1960, segue uma investigação antropológica,
acerca da natureza humana, e busca relacionar a civilização e a política com o desdobramento de leis
biológicas elementares, destacando, entretanto, o papel emancipador das forças espirituais. A
terceira teve início nos anos 1970, tratava-se de uma abordagem naturalística da política, segunda a
qual a ordem política deve regular-se pelas condições naturais do homem e da sociedade, e não
esforçar-se em superá-las. Cf. ESPOSITO, Roberto. Bíos – biopolitica e filosofia. Itália, Torino: Einaudi
Editores, 2004, pp. 6-14.
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exercício do poder político (e científico) não mais nos moldes do contratualismo ou apenas
na constituição do “sujeito jurídico”. 14 O estudo parte do modelo de governo soberano e
suas transformações até o modelo de governo dos Estados democráticos e liberais, dessa
forma, as questões decorrentes dessas análises sobre a tutela da vida pela política estatal se
transformam em questões das relações de poder assim como o inverso. De fato, um dos
fenômenos fundamentais do século XIX foi a tutela da vida pelo poder político, uma espécie
de “estatização do biológico” 15, ou seja, “algo que já não é uma anátomo-política do corpo
humano, mas que eu chamaria de uma ‘biopolítica’ da espécie humana”. 16 A biopolítica se
caracteriza pelos processos nos quais a vida biológica (natural) começa a fazer parte dos
mecanismos e das táticas do poder de um Estado visando a regulamentação, o controle da
vida biológica. Em suma, “trata-se de levar em conta a vida, os processos biológicos do
homem-espécie e de assegurar sobre eles não uma disciplina, mas uma regulamentação”. 17
É certo que as questões, com as quais inevitavelmente nos deparamos hoje foram
antecipadas por Michel Foucault, suas análises nos possibilitam entender a gênese, a
organização, o funcionamento e as transformações dos mecanismos de poder que
asseguram o controle sobre a vida, isto é, a investida de tecnologias de poder sobre a vida
biológica de uma massa de pessoas. O conjunto das análises de Foucault sobre o poder nos
ensina, antes de qualquer coisa, que as formas de poder têm uma origem, uma história, uma
organização, mutações e um funcionamento especifico. As questões postas pelo filósofo
francês também exigem um novo ponto de vista para que as respostas, até hoje dadas, não
sejam enfadonhos lamentos ou simples narrativas factuais sobre a nociva relação entre o
poder estatal e a “vida natural” ou a vida nua como pretendeu Giorgio Agamben. 18
Com base nesses elementos até aqui enunciados, a nossa hipótese é a de que na
sociedade atual, frente aos avanços tecnológicos e científicos, no campo da moral e da ética,
a vida entrou em uma rede de vigilância, de controle e de regulação nunca antes vistos.
Assim, Foucault obriga-nos a indagar: como o relacionamento mais direto entre a política e
a vida é suscetível de produzir um efeito de morte? De que forma os mecanismos de poder
asseguram a regulação de uma população, o “governo dos homens”? Seria possível desfazer
o laço, por vezes nocivo, entre a vida e a política sem esvaziar a implicação mútua entre elas?
157F157F
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O ESTADO E AS PRÁTICAS EUGÊNICAS NO CONTEXTO DA BIOPOLÍTICA
O exemplo da ação do totalitarismo político, isto é, do fascismo, do nazismo e do
stalinismo sobre uma população, sobre a vida de grupos específicos de pessoas (negros,
judeus, ciganos, homossexuais etc.) trouxe à tona o sinistro episódio da “higiene racial”. No
mapa de atuação desses regimes, pode-se constatar o racismo de Estado e a vida dos
indivíduos postos como os elementos fundamentais da decisão soberana, nesse sentido,
escreveu Foucault,
Para os teóricos contratualistas a mudança do estado de natureza para o estado civil e, por
conseguinte, a institucionalização do Estado e do direito devem estar no âmbito da supressão de
interesses tendo em vista algo em troca dessa supressão. No estado de natureza cada indivíduo quer
proteger o seu interesse e quando sente que este interesse está ameaçado estabelece o contrato, para
salvar um interesse o indivíduo sacrifica outros. “Esse princípio de uma opção individual, irredutível,
intransmissível, esse princípio de uma opção atomística e incondicionalmente referida – é isso que
se chama interesse (...). Logo, para salvaguardar pelo menos alguns dos seus interesses, eles são
obrigados a sacrificar alguns outros (...). Em suma, o interesse aparece como um princípio de
contrato. E a vontade jurídica que se forma então, o sujeito de direito que se constitui através do
contrato é, no fundo, o sujeito de interesse, mas o sujeito de um interesse de certo modo depurado
que se tornou calculador, racionalizador, etc”. Cf. FOUCAULT, Michel. O Nascimento da Biopolítica.
Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 1ª edição, pp. 372-373.
15 Cf. FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. op. cit. p. 286.
16 Idem, ibidem, p. 289.
17 Idem, ibidem, p. 294.
18 Cf. Giorgio Agamben. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Tradução de Henrique Burigo.
Belo Horizonte, UFMG: 2004.
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A morte do outro não é simplesmente a minha vida, na medida em que
seria minha segurança pessoal; a morte do outro, a morte da raça ruim,
da raça inferior (ou do degenerado, ou do anormal), é o que vai deixar a
vida em geral mais sadia; mais sadia e mais pura (...). A raça, o racismo, é
a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de
normalização. Quando vocês têm uma sociedade de normalização,
quando vocês têm um poder que é, ao menos em toda a sua superfície e
em primeira instância, em primeira linha, um biopoder, pois bem, o
racismo é indispensável como condição para poder tirar a vida de
alguém, para poder tirar a vida dos outros. A função assassina do Estado
só pode ser assegurada, desde que o Estado funcione no modo do
biopoder, pelo racismo. 19
162F162F

No que se pode constatar enquanto evidência histórica, os regimes totalitários são
os exemplos mais assustadores da ação violenta de um Estado sobre a vida de uma
população, de um grupo específico de indivíduos. 20 Desse modo, o sistemático e
metodológico processo de assassinato e de sequestro da vida individual e coletiva –
perpetrados pelo moderno Estado-nacional – talvez seja o indicador da forma mais macabra
e mais nociva do terrorismo político posto em prática a fim de resgatar a face sombria do
poder, da força e do medo imperial outrora mostrados por Foucault. Vivemos em pleno
século XXI com a cicatriz monstruosa e com o gosto amargo deixado por essa violência
inaudita e injustificável, e ainda, como se não bastasse, convivemos com os seus ícones
maiores e mais venerados: a homofobia, a xenofobia, o machismo, o racismo etc. Nesse
sentido, para Foucault,
163F163F

os Estados mais assassinos são, ao mesma tempo, forçosamente os mais
racistas. É claro, aí temos de tomar o exemplo do nazismo. Afinal de
contas, o nazismo é, de fato, o desenvolvimento até o paroxismo dos
mecanismos de poder novos que haviam sido introduzidos desde o
século XVIII. Não há Estado mais disciplinar, claro, do que o regime
nazista; tampouco há Estado onde as regulamentações biológicas sejam
adotadas de uma maneira mais densa e mais insistente. Poder disciplinar,
biopoder: tudo isso percorreu, sustentou a muque a sociedade nazista
(assunção do biológico, da procriação, da hereditariedade; assunção
também da doença, dos acidentes). Não há sociedade a um só tempo mais
disciplinar e mais previdenciária do que a que foi implantada, ou em todo
caso projetada, pelos nazistas. O controle das eventualidades próprias
dos processos biológicos era um dos objetivos imediatos do regime. 21
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Tanto o progresso da medicina quanto o amplo desenvolvimento da genética
trouxeram uma expectativa positiva de sobrevivência aos doentes e degenerados colocando
sob questão a ideia da “sobrevivência do mais apto”, do “mais forte”. Por outro lado, a
ambição sempre atualizada de melhorar a espécie humana parece advogar em favor da
“higiene pública”. O argumento de melhorar a vida humana anda de mãos dadas com
aqueles argumentos que fundamentam o eugenismo. As teses eugenistas e suas derivadas
FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. op. cit. pp. 305-306.
Apenas uma ressalva: “a exterminação nazista dos judeus na Europa parece configurar uma
‘singularidade’ não tanto em relação a seu alcance – o stalinismo sacrificou um número de vidas
muito maior –, mas à sua motivação. Em seu caso, toda uma categoria de seres humanos, desde a
infância, foi proclamada culpada de ser. Seu crime foi a existência, o simples direito à vida”. Cf. George
Steiner. Gamáticas da Criação. Tradução de Sérgio Augusto de Andrade. São Paulo: Globo, 2003. p.
12.
21 FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. op. cit. p. 309.
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racistas e xenofóbicas, entre outras, estão sempre de plantão. Por isso, as consequências do
uso indevido da engenharia genética, o seu direcionamento comercial e a concentração de
poder que ela pode trazer podem ter efeitos devastadores: racismo genético, apropriação
indiscriminada da vida, privatização de recursos genéticos, projetos ou programas de
seleção, projetos eugênicos, higiene racial etc. A ênfase nas possíveis intenções humanistas
da ciência genética e em seus benefícios pode esconder um sistema de dominação
implacável e brutal que pode se instalar como um pesadelo duradouro. Não sabemos ainda
plenamente a dimensão e o alcance desse grande empreendimento genético. Essa é a grande
questão.
A regulação da vida coletiva e o uso da biotecnologia direcionada a manipulação e
ao controle de seres humanos não são assunto novos, já durante muito tempo esses temas
ocupam um lugar de destaque, de discussão entre os que são a favor, os que são contra e os
moderados ou céticos, isto é, aqueles que olham com desconfiança e põem dúvidas sobre o
entusiasmo cientificista, sobre esse temerário (e promissor) aprofundamento da biociência,
da biotecnologia, que vem ocorrendo cada vez mais com o avanço das pesquisas nessa área
do conhecimento. É tudo muito fascinante, preocupante e perigoso, a um só tempo!
O risco iminente que nos ameaça hoje não é apenas o de sermos estilhaçados por
armas bélicas cada vez mais sofisticadas, potentes e precisas, mas o de sermos dissolvidos
nos muros dos laboratórios. Nesses ambientes uma discreta barbárie pode estar a caminho,
ela não é, porém, um temor injustificado, sem razão ou apressado e se essa minha hipótese
tiver consistência – como acredito – o abismo para o qual caminhamos será mais profundo
do que prevíamos. A biotecnologia foi desenvolvida para fazer bem a humanidade, mas, por
outro lado, ela pode trazer problemas sem precedentes se não houver controle, 22 “não é o
saber genético enquanto tal que apresenta problema ou merece ser condenado (isso seria
absurdo), mas sua instrumentalização pelo mercado e pela ideologia individualista que o
acompanha”. 23 Nunca se discutiu tanto o lugar do homem na história, o valor da vida, os
caminhos e o poder da ciência sobre a vida como temos presenciado ultimamente.
Nietzsche, prevendo as molas da destruição daquilo que consagramos chamar de civilização
ou progresso da razão, já no século XIX nos advertiu: “pertencemos a uma época cuja
civilização corre o perigo de ser destruída pelos meios da civilização”, 24 ou seja, o homem
se tornou um perigo a si mesmo, aquilo que ele consagrou e celebrou como civilização
poderá ser a causa de sua própria destruição.
165F165F
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A EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO NO CONTEXTO DO BIOPODER: A VIDA COMO
PROJETO
Desde o começo, sociedade e indivíduo sempre foram dependentes, mas agora esta
relação se tornou mais complexa e paradoxal, uma vez que podemos dizer que, nas
sociedades contemporâneas, vivemos sob a força da dupla necessidade estrutural que
perpassa os nossos códigos culturais, ou seja, nos dias de hoje, somos formados, ao mesmo
tempo, através de um duplo imperativo categórico: cuidar de si mesmo e dos outros e
O desenvolvimento atual da biogenética está suscitando complexas questões éticas no âmbito da
legitimidade e limites da intervenção genética. À medida que esse desenvolvimento vai tomando
proporções largas, o perigo de uma nova eugenia vai se tornando cada vez mais real, a história do
uso político da ciência não nos deixa enganar. Assim, a questão da regulação da ciência, de uma
instância que a regule ou ponha nela algum tipo de chancela ética e/ou controle social como nas
aplicações da genética sob o perigo de uma “eugenia liberal” foi discutida tanto por Peter Sloterdijk
(cf. Regras para o Parque Humano – uma resposta à carta sobre o humanismo de Heidegger) quanto
por Jürge Habermas (cf. A Constelação pós-nacional – ensaios políticos e O Futuro da Natureza Humana
– a caminho de uma eugenia liberal?).
23 GUILLEBAUD, Claude. Princípio de Humanidade. Tradução de Ivo Storniolo. Aparecida, São Paulo:
Idéias e Letras, 2008, p. 252.
24 NIETZSCHE, Friedrich. Humano, Demasiado Humano – um livro para espíritos livres. Tradução de
Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. xx, § 520.
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conhecer a si mesmo e aos outros; o que significa dizer que, através de uma série de
injunções da ordem do poder e do saber, operamos cada vez mais sobre nós mesmos, sobre
o outro e sobre o mundo em que vivemos, uma série de preceitos e de controles, agora
tornados contínuos e permanentes. Assim, como nos mostra Deleuze 25, certamente já
estamos em um momento em que “a educação será cada vez menos um meio fechado,
distinto do meio profissional – um outro meio fechado –, mas que os dois desaparecerão em
favor de uma terrível formação permanente, de um controle contínuo se exercendo sobre o
operário-aluno ou o executivo-universitário”. Uma das características marcantes das
sociedades atuais é justamente o fato delas operarem através de um sistema misto, não
apenas disciplinar, mas agora as disciplinas e os controles. Logo, podemos dizer que todo
fenômeno que gravita em torno dos saberes e dos poderes passa ou passará em breve por
uma série de mutações, alterando sua dinâmica sob um dos signos da fluidez e da
transitoriedade. Uma vez que entramos no contexto de intensificação da política da vida, ou
seja, da biopolítica, momento em que “o biológico reflete-se no político” 26, onde “o fato de
viver [...] cai, em parte, no campo de controle do saber e de intervenção do poder” 27. Neste
contexto, passa a ser “sobre a vida e ao longo de todo o seu desenrolar que o poder
estabelece seus pontos de fixação; a morte é o limite, o momento que lhe escapa; ela se torna
o ponto mais secreto da existência, o mais ‘privado’” 28. Neste sentido, a vida tornada uma
visibilidade excessivamente luminosa mostra, ao mesmo tempo, como ela mesma é
manipulada por jogos de poderes e saberes, e, além disso, mostra o lugar de destaque e
vulnerabilidade que assume em nossa atualidade, visto que o saber se torna um poderoso
“agenciamento prático, um ‘dispositivo’ de enunciados e visibilidades” 29, pois:
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O sujeito de direito, enquanto se faz, é a vida, como portadora de
singularidades, ‘plenitude do possível’, e não o homem, como forma de
eternidade. E, certamente, o homem apareceu no lugar da vida, no lugar
do sujeito de direito, quando as forças vitais compuseram por um
instante seu semblante, na idade das Constituições. Mas, hoje, o direito
mudou novamente de sujeito, porque, mesmo no homem, as forças vitais
entraram em outras combinações e compõem outras figuras 30.
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A vida tornada manipulável, transformada em objeto, perde o seu sentido de
mistério, para se tornar cada vez mais transparente, cada vez mais pensada como objetivo
a ser alcançado, em contextos de disputas, desejos e expectativas, onde os sentidos buscados
dependem cada vez mais dos jogos contingentes e das buscas pontuais, que, em sua maior
parte, podem ser encontradas em torno dos “mercados”. Neste contexto, o currículo
transforma-se em uma espécie de currículo à serviço da vida, ou biocurrículo, que também
assinala a emergência de poderes e saberes que atuam na visibilização cada vez mais
acentuada do fenômeno de potencialização e intensificação da vida tornada manipulada e
manipulável, e do correlato processo de enfraquecimento, silenciamento ou invisibilização,
de tudo que lembre ou remeta ao fenômeno da morte. Deste modo, surgem novas demandas
nos modos de se conceber o saber e os poderes, então agora:
O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as
teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço,
território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem,
DELEUZE, Gilles. Conversações. Rio de Janeiro: Edições 34, 1992, p. 216.
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade, 1: vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições Graal,
1988, p. 134.
27 FOUCAULT, 1988, op. cit. pp. 134.
28 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1987, p. 130.
29 DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 60.
30 DELEUZE, 2006, op. cit. pp. 97.
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percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, currículum vitae: no
currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso,
documento. O currículo é documento de identidade 31.
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Mas, no campo da educação, ainda é muito comum vermos publicações e discussões
que gravitam em torno da crítica ao estatuto das disciplinas e da consequente especialização
que elas provocaram no âmbito da cultura. Porém, é pouco comum encontrarmos
discussões e questionamentos relativos ao maior efeito provocado pelo dispositivo
disciplinar em nossa modernidade, ou seja, no próprio homem, na forma como o
conhecemos, ainda hoje. Assim, ao contrário do que costumamos pensar, “a totalidade do
indivíduo não é amputada, reprimida, alterada por nossa ordem social, mas o indivíduo é
cuidadosamente fabricado, segundo uma tática das forças e dos corpos. Somos bem menos
gregos que pensamos” 32. Neste sentido, se quisermos empreender uma crítica radical aos
efeitos perversos das disciplinas no processo de constituição dos processos formativos,
temos de primeiro tentar relacioná-la, ao seu maior, mas, nem por isso melhor fruto: o
homem contemporâneo. Obra de uma configuração mista de disciplinas e controles,
compostos por saberes-poderes, que o fazem ser ao mesmo tempo: sujeito e objeto,
sujeitado e sujeitador, dominado e dominante, em um mundo há muito tornado receptáculo
dos caprichos e desejos de um ser tornado “super-humano”, onde a vida se tornou
negociável, visto que passou a ser manipulada pelos jogos do poder.
O contexto crítico e desconstrucionista e de condenações aos transcendentais fez
com que a formação clássica, entendida e/ou estruturada como metaformação, entrasse em
crise. Agora não há mais nenhum sentido dado de forma a priori, nem garantias de que
alcançaremos algum estado próximo à plenitude, caso sigamos as regras do jogo. Isso fez
com que o sentido da vida fosse fragilizado e autonomizado, pois a imanência da vida
significa que a mesma entrou em um domínio onde, cada vez mais, as pessoas são
“obrigadas” a buscar por conta própria uma significação maior para suas próprias
existências. É o famoso princípio da vida como intensidade, bastante difundido por
Nietzsche. Neste contexto, a educação é transformada e aproximada do campo terapêutico,
pois agora ela tem de dar conta das demandas de busca e/ou constituição dos sentidos da
vida dos indivíduos em suas itinerâncias formativas. Já que os sentidos não são mais
assegurados por nenhuma fonte transcendente, trata-se de buscá-los, criá-los e intensificálos. O campo da educação, transformado em vetor de intensificação de mais vida, passa a
guardar fortes relações de contiguidade com o campo da saúde, pois, em ambos os casos,
trata-se de, através da intensificação da vida, torná-la apta aos possíveis percalços e desafios
trazidos pela existência. Assim, o princípio da vida melhorada (a vida pensada enquanto
qualidade, ou seja, a vida qualificada), nos dias de hoje, aproxima os campos da educação e
da saúde. Neste sentido, podemos dizer que os cuidados tão requisitados no campo da saúde
são agora bastante requisitados no campo dos processos formativos em educação. Assim,
podemos dizer que o cuidado com a formação ou a formação que se dá através do cuidado
são demandas emergentes e que precisam ser pensadas e problematizadas no campo da
educação e da saúde. Ainda mais pelo fato dela se apresentar com força e imperiosidade em
uma situação de fragilidade e atomização social, onde várias garantias e direitos
conquistados há muito tempo foram duramente fragilizados e destruídos; visto que estamos
falando de um contexto reconhecido pela ampliação das demandas privadas e pela
fragilização da esfera pública. Assim, o princípio do cuidado, ao depender do vetor de
intensificação de mais vida, pode ser visto como um princípio potencializador do processo
de individualização. Neste contexto de busca e criação dos sentidos da vida, um tipo de
poder particular também emerge: o biopoder (poder que incide sobre a vida, no sentido de
maximizá-la, aperfeiçoá-la e otimizá-la).
175F175F

31
32

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2002, p. 150.
FOUCAULT, 1987, op. cit. pp. 179.
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Com a emergência do biopoder, certamente nunca mais a nossa relação com o
dispositivo do currículo será isenta de intenções e interesses que digam respeito ao nosso
ser e estar no mundo, de modo que nossa prática seja sempre situada a favor ou contra
questões que digam respeito a certas posturas de intensificação ou enfraquecimento do
vetor da mais vida. Diante disso, os sentidos do currículo, e de modo mais amplo, da
educação, podem nos trazer um alerta propositivo sobre os possíveis caminhos que nos
levarão ou não a modos de vida e configurações éticas mais “adequadas”. O contexto
positivo do biopoder pode ser o de nos mostrar justamente que nossa formação depende
do estabelecimento consentido da criação de sentidos que configuram a vida, tanto a nível
individual quanto coletivo, e assim, nos mostrar que seu status jamais poderá ser totalmente
alcançável ou manipulável, visto que ela é algo sempre maior, que não é e não pode ser
objeto da razão tornada instrumental. Ou seja, temos de nos formar em cuidadosos
processos que nos abram para a polissêmica e encantadora arte de viver em um mundo que
nos ultrapassa e nos mostra a pequena aventura humana, no seio de um universo grandioso
e prenhe de mistérios.
Esta é uma problemática recente, surgida com o novo fenômeno da ampliação da
esfera privada e o consequente enfraquecimento dos laços de cooperação e solidariedade,
ou seja, o esfacelamento vivido atualmente pela esfera pública e por seus canais de
legitimação. Acontece que, em relação ao campo da medicina, parece ocorrer justamente o
oposto, visto que a mesma constitui, hoje, uma das únicas instâncias socioinstitucionais a
passar por um movimento de intensificação dos laços coletivos. Sendo assim, pode-se dizer
que: “com o capitalismo não ocorreu uma passagem da medicina coletiva para uma
medicina privada, mas sim o contrário” 33, pois o corpo se torna uma realidade da biopolítica,
assim como a medicina também constitui uma estratégia a serviço da mesma 34. Neste
sentido, podemos dizer que a administração da vida que ocorre com a entrada da vida nos
jogos dos poderes e dos saberes, que a faz ser objeto de manipulação, criou o recente
fenômeno que pode se denominar de medicalização da existência.
A “medicalização” da existência pode ser compreendida como o aguçamento dos
controles sobre o que será visto enquanto normal e o que será visto enquanto patológico.
Neste sentido, ela gravita em torno dos cuidados instrumentais, pois fica à mercê das
práticas, técnicas e procedimentos inerentes à razão instrumental. Uma vez que a
pragmática criada pela saúde coletiva e pelos processos característicos das práticas
sanitárias criou um ambiente onde as noções e conceitos, antes restritos ao campo da
medicina, fossem disseminados nos mais variados campos socioculturais. Dessa forma, o
corpo que porta e traduz a vida, e que antes era apenas manipulado por médicos e por
profissionais ligados à área da saúde, pôde ser pensado, concebido e manipulado por
diversas pessoas, dos mais diversos campos, direta ou indiretamente ligados à área da
saúde. Agora, a vida passou a ser objeto contestado e passível de manipulação. Não é por
acaso que assistimos hoje ao fenômeno da banalização da violência e ao crescente e
milionário campo da intervenção cirúrgica. Agora, o corpo entrou num registro ambíguo,
onde é constantemente requisitado, e onde paradoxalmente se vê fragilizado e capturado
pelos novos dispositivos de controle, porque, “em uma sociedade ou ordem política que
enaltece genericamente ‘o corpo’, corre-se o risco de negar as necessidades dos corpos que
não se adequem ao paradigma” 35. Ainda em relação ao saneamento e às questões que
envolvem a vida nas cidades, pode-se dizer que essa mais “recente compreensão do corpo
coincidiu com o advento do capitalismo moderno, contribuindo para uma grande
transformação social: o individualismo” 36. Assim, o planejamento das cidades foi
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interferindo e incidindo, pouco a pouco, modificando as relações das pessoas com os
próprios corpos, e com os corpos alheios, instaurando uma nova sinonímia chamada
metaforicamente por Sennett (2008) de Carne e Pedra. Portanto, desde o começo, as cidades
foram pensadas de modo a interferir e incidir sobre os corpos de determinadas formas: “a
cidade moderna é, na maior parte dos casos, um construto gestado entre interesses e
conflitos, [...] que se materializa e constitui uma parte importante, decisiva, do currículo não
cursado” 37. E então, se pode dizer que o registro arquitetural das cidades sempre foi
concebido como uma espécie de currículo que mobilizará e criará percepções, sensações e
registros corporais específicos. Então, 38
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Sobre o fluxo sanguíneo, combinada com os novos ideais capitalistas,
sobre movimento individual na sociedade, recolocaram o eterno
problema da civilização ocidental: como construir uma casa em
condições de abrigar os sentidos dos corpos interagentes,
particularmente na cidade dos incansáveis e solitários. Valorizada tanto
pela medicina como pela economia, a circulação criou uma ética da
indiferença.
Seguindo esta perspectiva, pode-se perceber que o currículo é um artefato ou
dispositivo que possui implicações diretas em questões que envolvem o processo da vida
ou da morte, ainda mais pelo fato do currículo se constituir enquanto um grande
dinamizador, catalizador e mobilizador dos processos de formação, transformação, reforma
e ou deformação. Assim, com a emergência do biopoder, o currículo passou a ser um
dispositivo ainda mais importante e perigoso, pois envolve questões que implicam a
existência dos sujeitos em seus processos de formação e transformação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O currículo assume hoje, além das tradicionais funções epistemológicas e
genealógicas, uma importante dimensão ontológica, que diz respeito à constituição das
subjetividades. Sendo assim, podemos dizer que o contexto da biopolítica, fez emergir o
dispositivo do currículo da vida, que possui fortes contornos existenciais, e, por isso mesmo,
possui um compromisso irremediável e irrevogável na constituição dos sentidos individuais
e coletivos da vida. Neste sentido, “o homem, durante milênios, permaneceu o que era para
Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência política” 39, mas agora, neste
contexto do currículo da vida, o homem tornou-se “um animal, em cuja política, sua vida de
ser vivo está em questão” 40. Então, se o currículo passou a ter um compromisso inadiável
com a dimensão da vida, é de pressupor que ele também está perigosamente atrelado às
questões que envolvem o processo da morte, portanto, a formação implicada pelo currículo
contemporâneo nos leva a pensar não apenas em dinâmicas bio-lógicas, mas também em
processos tanato-lógicos.
Dessa forma, o biocurrículo pode ser visto enquanto um dispositivo mobilizador da
formação. A expressão currículo da vida não quer dizer que o currículo configurado antes
da emergência dos biopoderes e dos biossaberes era um currículo da morte, ou um currículo
que não possuísse relação com aspectos que diziam respeito à vida dos indivíduos que
estavam sob sua égide. A expressão currículo da vida deseja assinar que hoje estamos
irremediavelmente atrelados aos saberes e aos poderes, e que dependemos deles na
constituição das nossas próprias subjetividades. Além disso, acima de tudo, deseja
problematizar o contexto em que a própria vida se tornou objeto desses saberes e desses
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poderes, e, portanto, passou a ser inevitavelmente fragilizada e/ou fortalecida pelos
dispositivos curriculares e pelos processos formativos deles decorrentes. O currículo, em
sua versão anterior à emergência dos biopoderes e dos consequentes biossaberes, possuía
uma ação muito limitada, ou quase nula, sobre os aspectos que concernem mais de perto ao
fenômeno da vida, visto que a vida era tida como imponderável, impossível de completo
desvelamento. Tida mesmo como portadora de elementos impossíveis de serem traduzidos
em linguagem científica, sempre comportava um pouco de magia e mistério. Neste sentido,
o mana da vida ainda não havia sido violado pelo contexto do desencantamento do mundo,
provocado pela emergência da razão instrumental e da destituição da magia e do
encantamento.
Entramos em uma época em que a própria vida passou a ser objeto de poder, mas
acredito também que somente ela poderá nos tirar deste impasse. Neste sentido, este
projeto possui um forte apelo e uma decidida afirmação pela vida tomada e tornada
novamente acima de qualquer suspeita, acima do bem e do mal, visto que “é dentro do
próprio homem que é preciso libertar a vida, pois o próprio homem é uma maneira de
aprisioná-la. A vida se torna resistência ao poder quando o poder toma como objeto a
vida” 41.
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RESUMO: Este artigo é oriundo de reflexões em desenvolvimento no âmbito de uma
pesquisa de mestrado em Filosofia e de conclusão de curso em Ciências Sociais.
Corroborando o caráter transversal do pensamento foucaultiano, pretendemos discorrer
sobre as questões de uma biopolítica, que podem ser explicitadas a partir da leitura e exame
das obras de Foucault, e que chegam até nós como uma interface capaz de problematizar as
práticas escolares em que nos situamos hoje. O artigo tem como escopo refletir sobre o
modo como as práticas escolares estão inseridas numa estratégia biopolítica, bem como, o
de identificar os pontos de resistência a essa forma de saber/poder. Isso levanta sérias
questões e apela fortemente por uma investigação. Assim, analisaremos algumas das
funcionalidades do processo de escolarização nos discursos e práticas da atualidade
buscando compreender como isso se relaciona a uma forma de governo sobre a vida. Para
isso, faremos uso das análises empreendidas por Foucault e nos reportaremos a estudos
contemporâneos para demonstrar nossa perspectiva.
PALAVRAS-CHAVE: Foucault, Biopolítica, Educação.
ABSTRACT: This article is deriving of reflections in development in the scope of a master’s
degree research of in Philosophy and conclusion of course in Social Sciences. Corroborating
the transversal character of the foucaultian thought, we intend to discourse on the questions
of a biopower, that can be shown from the reading and examination of the workmanships
of Foucault, and that they arrive until us as an interface capable to render problematic about
the practical pertaining to school where in we point out them today. The article has as target
to reflect on the way as the practical pertaining to school are inserted in a biopower strategy,
as well as, to identify the confrontation points to this form to power/knowledge. This raises
serious questions and appeals strong for an inquiry. Thus, we will analyze which is
necessarily the functionality of the schooling in the practical speeches and of the present
time and as this if it relates to a government form on the life. For this, we will make use of
the analyses undertaken for Foucault and in them we will report the contemporary’s studies
to demonstrate our perspective.
KEYWORDS: Foucault, Biopower, Education.
Um nascimento, sob nenhum aspecto nobre, tal é a condição que a História relega às
ciências humanas. Segundo Foucault, o saber sobre o homem “deve ser procurado nesses
arquivos de pouca glória onde foi elaborado o jogo moderno das coerções sobre os corpos,
os gestos, os comportamentos” 1. Constituídas no emaranhado de jogos de forças de um
poder disciplinar e normativo, o saber surgido na modernidade que procura incidir sobre o
185F185F
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homem, torná-lo cognoscível, fazer aparecer o sentido que o funda e que o governa está na
base da acontecimentalização da psicologia, da psiquiatria, da antropologia e da pedagogia.
A genealogia destes saberes faz aparecer ainda a intersecção com outra forma de
saber-poder que leva a uma regularização cada vez mais minuciosa e exacerbada da vida
humana, este é precisamente a biopolítica. Foucault constata em seus estudos que a
sociedade de normalização surge em concomitância ao Estado governamentalizado, que é
justamente a integração, na administração estatal, do dispositivo de saber-poder. Desta
maneira, a sociedade de normalização necessita do suporte de saberes, principalmente o
saber científico, além de diversas técnicas e dispositivos para por em ação seu modus
operandis. Segue disto a constatação de que os saberes sobre o homem estão ancorados em
poderes que visam a normatização e a regularização dos sujeitos sobre os quais incidem. “E
do mesmo modo como o processo do exame hospitalar permitiu a liberação epistemológica
da medicina, a era da escola ‘examinatória’ marcou o início de uma pedagogia que funciona
como ciência” 2. Pesado fardo com o qual temos que lidar, mas do qual não precisamos nos
sujeitar, ao menos não completamente, não sem uma atitude crítica.
Ora, ao evidenciar o lugar estratégico dos discursos sobre o homem surgentes na
modernidade, Foucault não tem a pretensão de torná-lo ilegítimo, de julgá-lo como sendo
dotado de verdade ou não. Seguramente, o que ele quer é explicitar o lugar do qual estes
saberes emitem seu enunciado, bem como identificar a que estratégias de poder vão de
encontro, ou ainda, nas palavras de Veiga-Neto,: “ela- a analítica foucaultiana - não é feita
para lastimar ou acusar um objeto analisado (...) mas sim para compreendê-lo em sua
positividade, isso é, compreendê-lo naquilo que ele é capaz de produzir, em termos de
efeitos 3”. Ao efetuar a arquegenealogia das práticas discursivas e não discursivas, o autor
de “As Palavras e as Coisas” faz aparecer toda a potência do seu método: identifica os
acontecimentos históricos, produzindo uma história da razão presente neles, capaz de
interferir na realidade do presente, ou seja, capaz de gerar efeitos na discursividade e na
própria racionalidade nas quais estamos enredados.
Desta forma, o autor abre margem para compreensão do fenômeno, efetivando
assim o caráter crítico próprio do pensamento filosófico, que se desdobra em formas de
resistência e contracondutas. Com isso, queremos dizer que os estudos foucaultianos
configuram-se como um forte arcabouço para pensarmos a relação existe entre biopolítica
e educação, na medida em que a aprendizagem constituída nas práticas de escolarização
está sendo perpassada por dispositivos que podem efetuar um forte controle, governando
os sujeitos numa estratégia biopolítica.
Os pesquisadores que se situam a esteira de Foucault e empreendem seus trabalhos
no campo educacional partem deste problema. É cada vez mais vasta a bibliografia que se
preocupa em apresentar os modos de efetivação dos dispositivos de saber-poder no âmbito
das práticas escolares, da condução das crianças, dos interesses governamentais nos
processos de educação, dos tipos de exames e a quantidade de exames a que são submetidas
os indivíduos no interior da escola 4. É o caso de obras como “Infância e Maquinarias” de
Maria Isabel Bujes que mostra, por meio de uma perspectiva foucaultiana e utilizando-se de
um método arqueológico, como se estabelece toda uma rede de discursos sobre a infância
(...) com o duplo objetivo de capturá-la”. 5
Esta dimensão da abordagem foucaultiana tem se mostrado bastante profícua em
nossa contemporaneidade. Importantes reflexões e estudos vêm sendo erigidos a partir dos
escritos de Foucault, destacadamente no âmbito dos estudos educacionais, contribuindo
para uma crítica do nosso tempo e, portanto, das nossas práticas.
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Este artigo tem por objetivo endossar esta perspectiva. Concerne ao nosso escopo
demonstrar como algumas das práticas reconhecidas como aprendizagem, vigentes na
escola, estão inseridas numa estratégia biopolítica, além de, explicitar alguns dos possíveis
pontos de resistência a essa forma de saber-poder na atualidade. Acreditamos, assim,
estarmos de acordo com a proposta do pensador francês que entende que a atividade do
filósofo deva consistir em “diagnosticar o presente, dizer o que é o presente, dizer em que o
nosso presente é diferente e absolutamente diferente de tudo o que não é ele, isto é, de nosso
passado”. 6
Em nossos estudos nos esforçamos em fazer das formulações foucaultianas uma
perspectiva de análise da realidade a que pertencemos. Perspectiva da qual nos utilizamos
para ler o estudo de Eliene Lopes Faria acerca do futebol nas práticas escolares e nãoescolares. 7 Percebemos como a aprendizagem do futebol, que atravessa múltiplos espaços,
na escola, pode ser entendida como uma contraconduta frente à escolarização
normalizadora dos indivíduos e reguladora da vida. A seguir, apresentaremos nossas
considerações procurando demonstrar como nossa leitura é possível.
O ambiente escolar é um espaço, além de vigiado, um espaço visado por múltiplos
interesses e racionalidades que operam dispositivos de saber-poder. A pesquisa a qual nos
referimos, importante explicitar, ainda que não tenha sido formulada numa perspectiva
foucaultiana reúne a descrição de práticas discursivas e não-discursivas do futebol e das
práticas escolares. Acreditamos ser possível que as práticas apresentadas na pesquisa
podem ir ao encontro das afirmações de Foucault, na medida em que mostram também os
efeitos de normalização nas escolas. Antes de avançarmos se faz necessário situarmos
alguns pontos.
A proveniência da norma se dá no desenvolvimento de um saber-poder que visa a
uma anátomo-política, capaz de agir não apenas sobre o corpo dos indivíduos, mas também
sobre sua alma. Tornando-os, portanto, sujeitos sujeitados. Além disso, o surgimento desta
técnica está ligado ao declínio de um modo essencialmente jurídico do poder se constituir.
A norma está no centro do controle social e de subjetivação dos indivíduos; ela é
responsável por fixar a conduta dos indivíduos em comparação e diferenciação uns com os
outros; estabelece um optimum que deve ser tomado como referência; não busca a
condenação dos indivíduos e sua consequente separação, e sim, busca homogeneizar, pois
ela incide simultaneamente de forma individualizante e especificante ao comparar o
indivíduo com o conjunto populacional. Com efeito, a norma estabelece padrões que devem
ser meticulosamente preenchidos pelos indivíduos, produzindo, deste modo, indivíduos
que não se inserem nos limites dos ditames da norma, são estes os anormais. “Chama-se de
anormal aqueles cuja diferença em relação à maioria se convencionou ser excessivo,
insuportável. Tal diferença passa a ser considerada um desvio, isso é, algo indesejável
porque des-via, tira do rumo, leva á perdição”. 8 Decorre disto, o fato de que os anormais não
escapam aos efeitos da norma, pois esta não tem exterior, eles são por ela produzidos.
A gravidade das considerações acima descritas aparece mesmo na pesquisa
constituída em “Vigiar e Punir” sobre a disciplinarização, oriunda da análise capilar na fase
genealógica de Foucault. Nela, o autor verifica como investimentos precisos sobre o corpo
dos indivíduos se configuram como técnicas disciplinares, produzindo efeitos de poder e
controle social. Na anátomo-política do corpo, além da vigilância hierárquica e o exame
como técnicas disciplinares que tinham como escopo produzir sujeitos dóceis e úteis,
Foucault ainda aponta a sanção normalizadora, sendo esta utilizada pelo poder disciplinar
para homogeneizar as ações, as condutas e, consequentemente, os próprios indivíduos. É
neste panorama que se darão as condições de possibilidade de surgimento das ciências
humanas, constituídas como saberes que ocupam lugares estratégicos na manutenção e
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desenvolvimentos das técnicas que atuam sobre o corpo. A pedagogia se desenvolve a partir
do saber provido da vigilância, exame e sanção normalizadora dos espaços absolutamente
vigiados das escolas.
“Da mesma maneira [que a psiquiatria], a pedagogia se formou a partir
das próprias adaptações da criança às tarefas escolares, adaptações
observadas e extraídas de seu comportamento pra converter-se em
seguida nas leis de funcionamento extraídas de seu comportamento das
instituições e das formas de poder exercidas sobre a criança”. 9
193F193F

Com efeito, a sociedade disciplinar ganha força e se mantém por meio de
dispositivos específicos de saber-poder. Não obstante à força das técnicas utilizadas pelo
poder disciplinar, este começa a declinar, quando racionalidades próprias da gestão
governamental começam a ir de encontros com práticas de poder. Surge, pois, o Estado
governamentalizado que prescinde em grande parte do agir sobre o indivíduo em sua
singularidade, preocupando-se no lugar disso, com o sujeito enquanto membro de uma
espécie e de um corpo populacional, que pode ser do mesmo modo gerido, controlado e
governado. Para isso requer um poder que age diretamente sobre a vida. Foucault apresenta
então a sociedade moderna nos moldes de uma biopolítica. Nela, de maneira amplificada, a
norma será utilizada. A sociedade do biopoder é a sociedade da normalização. “A sociedade
de normalização é uma sociedade onde se cruzam, segundo uma articulação ortogonal, a
norma da disciplina e a norma da regulação”. 10 Desse modo, a norma se torna a função e a
finalidade do poder nas sociedades onde se exerce o biopoder.
De fato, a relação entre biopolítica e educação ancora muitas das problemáticas
políticas de nosso tempo. A escola é ainda um dos mais importantes espaços de constituição
de saberes nos moldes em que nossa ocidentalização foi construída, sendo tais espaços
perpassados por poderes que operam insidiosamente na subjetivação dos indivíduos e na
regulação da sociedade. Conforme indica a teoria da forma escolar, 11 há uma predominância
da escrita sobre a oralidade e uma autonomização da relação mestre/aprendiz nas práticas
de aprendizagem contemporâneas que regulam as práticas de aprendizagem.
A escola e a sua forma escolar é uma das invenções de nossa sociedade, localizada
em um momento histórico com configurações específicas na Europa do século XVI,
amplamente difundida, desde então. Uma das principais características dessa forma escolar
é a autonomização das relações entre mestre e aluno, que configura a escola como sendo
um espaço específico, marcadamente distinto de outros espaços sociais. Ocorre dessa
maneira a criação de um espaço apropriado para que ocorra a aprendizagem, marcado pela
racionalidade política de se criar também uma Ordem civil e pública; a população passa a
aprender a ler a partir de textos escolares ao invés dos textos sagrados como era até então,
ao mesmo tempo em que a própria Igreja Católica também adota a forma escolar na
catequese.
E diante dessa Forma escolar, quando o assunto é aprendizagem o que está em jogo
em nossa tradição, são características como: a transmissão de um conhecimento pronto e
objetivado pela escrita e internalizado por um processo cognitivo, uma relação de ensino
onde existe uma disposição das carteiras, uma divisão do tempo, toda uma organização
presente em função do ensino-aprendizagem. E essa configuração é justificada em relação
ao que convencionalmente foi chamado de aprendizagem, o que é dito em alto e bom tom
algumas vezes pelos próprios estudantes, mas principalmente pelos professores e
pedagogos que se prepararam, se formaram para essa tarefa. Por conseguinte, o tempo
“extra-escolar” não é relacionado a aprendizagem a não ser quando a Forma escolar está
presente, em atividades como a aula de natação, aula de futebol, aula de inglês...
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Além dessas práticas, que ocorrem tanto dentro da escola como fora dela,
delimitando o que é normalmente relacionado à aprendizagem, outras práticas da Forma
escolar também precisam ser analisadas. Porém, estas não podem ser separadas das
práticas discursivas, precisam ser analisadas levando em consideração também a maneira
como são percebidas por esse discurso da aprendizagem.
Urge, portanto, situar a atuação das práticas escolares e pedagógicas neste
panorama biopolítico. Antes de avançarmos, no entanto, é preciso salientar o fato de que as
contracondutas e resistências estão permanentemente posicionadas frente ao controle
exercido pelas sociedades de biopoder. Afinal, Foucault as caracteriza como sociedades de
normalização e não sociedades normalizadas. Isso corrobora a perspectiva foucaultiana do
poder como rede, como luta. Nesta abertura reside toda a possibilidade de contraconduta.
O pressuposto básico da “hipótese Nietzsche” levantada por Foucault é a de que o
poder se produz como luta nos jogos de força mesmos que o constitui. Desse modo, toda
prática de poder e de governo geram contracondutas e resistências no mesmo plano
estratégico de onde operam. Diante disso, Foucault diagnostica:
“E hoje é a luta contra as formas de sujeição, contra a submissão da
subjetividade, a que prevalece cada vez mais, ainda que não hajam
desaparecido as lutas contra a dominação e a exploração [...] A razão pela
qual esse tipo de luta tende a prevalecer na nossa sociedade se deve ao
fato de que uma nova forma de poder político desevolveu-se de uma
maneira contínua desde o século XVI”. 12
196F196F

Portanto, a luta contra práticas pedagógicas operantes na constituição de sujeitos
normalizados e regulados, de subjetividades assujeitadas, devem se dar a partir de outras
práticas que modifiquem os efeitos de poder das práticas vigentes.
A noção de contraconduta em Foucault integra, assim, o arcabouço do vocabulário
político por ele erigido e se relaciona com sua analítica do poder, com a noção de
governamentalidade e da crítica, múltiplos elementos que contribuem para uma ontologia
do presente, escopo último assumido pelo próprio autor. Não poderemos, no entanto, nos
deter em todos os movimentos perpassados por Foucault para elaboração desses termos.
Gostaríamos apenas de explicitar o fato de que a hipótese do poder como luta desenvolvida
pelo francês foi duramente criticada por apontar o aspecto produtivo do poder em
detrimento do poder como essencialmente negativo. Acreditamos que a noção de
resistência suscita problemas, de fato, que não estes, mas àqueles concernentes à
identificação de práticas que podem ser consideradas como contracondutas. É preciso
pensar quais os elementos, o contexto, a racionalidade, a crítica, capazes de nos permitir
identificar determinadas ações como práticas de resistência e outras não.
Não obstante todos estes percursos que carecem ser trilhados e que clamam por
uma investigação atenta não são nosso intuito neste artigo, já que foi a etnografia das
práticas de aprendizagem do futebol e o seu relacionamento com as práticas da Forma
escolar que nos permitiu identificar estratégias e práticas de resistência frente às práticas
comuns e que consideramos inseridas numa estratégia biopolítica.
Ainda que a ocorrencia da Forma escolar se expanda levando junto dela uma forma
de relaçao social específica e um conjunto de praticas permeadas por elementos constantes,
o seu estabelecimento nao e tranquilo. Ela se confronta com outras maneiras de vida
diversificadas e independentes. Nesse rumo, o futebol e uma das praticas em que “os jovens
produzem maior tensao as praticas docentes: de organizaçao didatica, fragmentaçao e
descontextualizaçao do conhecimento, de transformaçao da pratica social em um exercício
escolar”. 13 Onde a tensao entre o modo de aprendizagem da Forma escolar e o modo de
aprendizagem situado nos contextos futebolísticos caracteriza esses espaços como híbridos,
197F197F
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embora predomine os modos situados de aprendizagem. 14 Na escola, por exemplo, o futebol
e o momento onde ocorre uma “queda de braços” entre a aprendizagem dos estudantes
constituída na pratica e as tentativas de regulaçao do comportamentos e do corpo feitas
pelos professores 15, conforme podemos verificar:
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“Eliene – Onde é que você acha que mais aprendeu?
Brunão – Ah, jogando peladinha com os caras mais velhos.
Eliene – Ah, é? Por que?
Brunão – Porque lá eles ensinam você a tocar. Você faz, vamos supor, você
joga no ataque, eles ensinam você como que é, ensina você a tocar, ensina
você a bater também, apanhar.
Eliene – Ah, tá. E eles te ensinam isso como, falando toda hora?
Brunão – Não, jogando mesmo. Eles falam, você olha aí e vai vendo como
que é. Você observando e aprende”. 16
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Ao ser questionado sobre o lugar onde mais aprendeu a jogar futebol Brunão se
refere ao jogo e ao seu relacionamento com os “caras mais velhos”, reconhecendo nessa
prática o seu processo de aprendizagem. E ainda explica esse processo dizendo que os mais
velhos ensinam a tocar, jogar no ataque, bater e apanhar, durante o próprio jogo, no
decorrer da prática falando e jogando. Nesse caso o ensino não tem a mesma significação
das relações de ensino presentes na forma escolar, já que a própria prática não é
sistematizada com esse propósito, não havendo essa fragmentação e descontextualização
próprias do saber escolar. Mais a frente em outra passagem do texto, de forma mais enfática,
o treinador Pelé faz referência a uma das características importantes desse processo de
aprendizagem do futebol dizendo:“Tem gente que já fica nervoso, já não quer jogar mais.
Mas, ninguém vai aprender sem jogar futebol não. Você não pode ficar nervoso. Você tem
que ter calma”. 17
Como aponta a autora, “a falta de tradição de considerar essas práticas, como sendo
de aprendizagem tornava invisível essa constituição da habilidade futebolística”. 18 Talvez
se o discurso da aprendizagem não restringisse, por efeito, a ocorrência da aprendizagem à
algumas praticas específicas, outra compreensão a respeito das práticas futebolísticas
poderia ser possível, na medida em que outros elementos poderiam ser observados com
mais atenção como é o caso dos ensaios onde os “jovens praticantes burlavam os exercícios
propostos na forma escolar, uma vez que neles não conseguiam ver sentido”. 19
Embora aqui as práticas futebolísticas tenham surgido possibilitando uma
perspectiva de que outras aprendizagens sobre o que é aprender também ocorrem no
envolvimento com as práticas, isso não significa uma homogeneidade quanto à relação com
o aprendizado na e da prática, mesmo por que a aprendizagem é situada. Em outra
passagem do texto um paradoxo demonstra como essas visões sobre o aprender são
diversificadas. Ao se referir ao acesso, um aspecto de enorme importância, segundo a teoria
da aprendizagem situada na prática, por que é ele que possibilita a participação na/da
prática, a análise da aprendizagem das práticas do futebol extrapola os limites do jogo até o
momento anterior onde ele é preparado. Quando são estabelecidos os critérios de quem vai
ou não vai jogar ou a ordem de entrada. E nessa escolha um dos principais critérios para a
participação é o saber, a habilidade. O bom jogador tem sempre os dois pés dentro de campo
enquanto que os menos habilidosos tem um dos pés no banco de reserva. Talvez em
decorrência do jogo, da necessidade que se fazia de ganhar, essa perspectiva de que se
201F201F
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aprendia jogando levantada por Bruno e Pelé, essa aprendizagem sobre o aprender, fosse
deixada de lado. Assim, “os iniciantes tinham de apresentar habilidade futebolística para
participar, porém tinham de participar/praticar para constituir habilidade”. 20
A relação que os professores estabeleciam com as regras do jogo com finalidades
pedagógicas, por exemplo, era sinal de que nessa prática a Forma escolar se dava. O tempo,
por exemplo, que na prática do futebol em outros contextos, como a rua e o campinho, pouco
influenciava, na escola era dividido igualitariamente em função da utilização da quadra
tanto pelos meninos quanto pelas meninas que separadamente tinham direito há 25
minutos cada. No entanto, a realização de jogos onde as meninas e os meninos praticavam
juntos o esporte era onde as intenções pedagógicas se faziam mais presentes. Nos chamados
jogos mistos a mudança de algumas regras como “somente as meninas podem fazer gol” ou
“nenhum menino pode dar mais que dois toques na bola”, anunciadas pelo professor
antecipadamente, levava em consideração as características da forma escolar como a
inclusão e o estabelecimento de um convívio. Contudo, nesse contexto, onde importantes
debates sobre as questões de gênero precisam ser trabalhadas, os meninos após esses jogos
mistos questionavam tais intervenções pedagógicas perguntando: “agora a gente pode fazer
um jogo de verdade?”.
A utilização do futebol por parte dos professores pode demonstrar ainda aspectos
interessantes quanto às características que possibilitam reconhecer a sua prática como
sendo uma resistência, ocorrida em relações de poder onde a Forma escolar também é
presente. A desobediência dos estudantes a alguma das regras escolares, presente tanto na
prática do futebol como nas outras, era acompanhada muita das vezes da perda do direito
de jogar futebol. Aqueles que falavam palavras consideradas impróprias, vulgares, os
chamados “palavrões” eram impedidos de jogar futebol como punição, em uma negociação
onde os próprios professores reconheciam o domínio da maneira como a prática acontecia
por parte dos estudantes, o que não representava a inexistência de suas intervenções, como
já exemplificado, apesar da força do “solta a bola professor”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A imersão no pensamento foucaultiano é um convite à reflexão de questões
contemporâneas e urgentes. Este trabalho não tem por pretensão levantar todas elas, muito
menos respondê-las. Na medida em que a investigação toma rumos próprios, novos
questionamentos surgem constantemente, fazendo com que o texto siga uma trilha antes
impensável. As questões levantadas neste se manterão abertas a novas perspectivas, a
novas condições de possibilidade de estudo. Cabe, entretanto, precisar algumas
considerações.
A partir da pesquisa sobre as práticas de aprendizagem do futebol e do seu
relacionamento com a Forma escolar, percebemos frente a um saber a respeito da
aprendizagem que se constitui nas práticas escolares uma possível resistência, constituída
na prática que acontece a partir de outras dinâmicas, que travam uma luta intensa com as
normalizações pedagógicas. O saber do jogadores sobre o processo pelo qual aprenderam a
jogar futebol se distancia do que convencionalmente é dito a respeito do processo de
aprendizagem, que é constituído principalmente na prática discursiva escolar.
“O lugar onde a aprendizagem na prática acontece” é marcado por uma intensa
prática que dificulta o reconhecimento, a legitimação de outras práticas não relacionadas à
aprendizagem como fonte dos saberes: as práticas discursivas da forma escolar que
contribuem com a constituição do que acreditamos poder ser percebido como o discurso da
aprendizagem. Embora ainda, atentando para a aprendizagem que é constituída nas
práticas, outros saberes a respeito da aprendizagem são criados na medida em que se
APRENDE A APRENDER em inúmeras outras práticas.
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O que aprendemos que é aprendizagem em síntese foi constituído em diversas
práticas, dentre elas as práticas discursivas intensamente controladas nas relações onde a
Forma escolar é hegemônica, onde o ambiente é marcado por sua presença em seus detalhes
juntamente com os saberes da psicologia da educação e da ciência cognitiva. Já que sua
transversalidade permeia práticas onde a aprendizagem situada sobre o que é aprender
acontece, mas não se manifesta frente à predominância do discurso da aprendizagem com
todas as suas demarcações e intensidades.
As diversas práticas, das quais o futebol é apenas uma, precisam ser consideradas
atentamente por que são elas que ampliam as possibilidades de compreensão da
aprendizagem, alargando esse processo de forma a abarcar maneiras e situações que foram
deslegitimadas ao longo do tempo por uma tradição de pensamento - científica, racional e
iluminada - que apesar de serem particulares se estabeleceram de maneira universal. Desde
a perspectiva de que existe uma estrutura biológica onde a aprendizagem ocorre até a
escrita que tanto se acredita ser capaz de captar e registrar todos os saberes.
Na tentativa de refletir sobre práticas pedagógicas que não criem sujeitos sujeitados
partimos desse caso interessante oferecido pela prática do futebol, que abre campos de
possibilidade para se pensar a aprendizagem por outra perspectiva, pois desse modo os
sujeitos são capazes de outros modos de aprendizagem, no lugar de um aprendizado
metódico, rigorosamente constituído e fixado, como o da forma escolar, que acaba por
normalizar os indivíduos.
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RESUMEN: El presente trabajo tiene por objetivo general reflexionar acerca de las
transformaciones que vienen afectando (Deleuze, 2008) al sistema educativo en Argentina
en las sociedades contemporáneas tomando como eje central a los procesos y prácticas de
resistencia de estudiantes y de familias que viven en contextos de pobreza urbana. La
hipótesis que trabajaremos es que tal como se transforman las escuelas en Argentina desde
los 70 hacia acá, también se producen cambios en aquello que consideramos que se resiste
en el proceso educativo. Se toman como fuentes para la discusión categorías empíricas
construidas producto del trabajo de campo realizado durante una investigación doctoral y
otra postdoctoral que se viene desarrollando desde el 2009 hasta la actualidad. A la vez, se
tomará como herramienta de discusión, fragmentos de dos películas para expresar de otro
modo aquello que sucede en las realidades escolares de Argentina.
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo geral refletir sobre as mudanças que estão
afetando (Deleuze, 2008) o sistema de ensino na Argentina nas sociedades contemporâneas
tendo como eixo central os processos e práticas de resistência dos alunos e famílias em
contextos pobreza urbana. A hipótese de trabalho é que, como as escolas se tornem
Argentina a partir de 70 até agora, as mudanças também ocorrem em o que nós
consideramos ser resistente no processo educativo. São usados como fontes para as
categorias empíricas produto do trabalho de campo construídos para um doutorado e
outras pesquisas de pós-doutorado que tem vindo a desenvolver desde 2009 para a
presente discussão. Ao mesmo tempo, ele será considerado como uma ferramenta para a
discussão, fragmentos de dois filmes para que acontece em realidades escolares da
Argentina.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene por objetivo general reflexionar acerca de las
transformaciones que vienen afectando (Deleuze, 2008) al sistema educativo en Argentina
en las sociedades contemporáneas tomando como eje central a los procesos y prácticas de
resistencia de estudiantes y de familias que viven en contextos de pobreza urbana. La
hipótesis que trabajaremos es que tal como se transforman las escuelas en Argentina desde
los 70 hacia acá, también se producen cambios en aquello que consideramos que se resiste
en el proceso educativo. Se toman como fuentes para la discusión categorías empíricas
construidas producto del trabajo de campo realizado durante una investigación doctoral y
otra postdoctoral que se viene desarrollando desde el 2009 hasta la actualidad. A la vez, se
tomará como herramienta de discusión, fragmentos de dos películas para expresar de otro
modo aquello que sucede en las realidades escolares de Argentina. Sin embargo, las
películas seleccionadas no se proponen ni como una representación ejemplificadora de la
realidad, ni como una pieza para ser criticada cinematográfica o estéticamente. Se trata de
tomarlas como fuentes que habiliten a reflexionar en relación algunos de los interrogantes
que presentaremos en la primera parte del trabajo.
Pertenencia Institucional UNSAM/CONICET. Doctor en Educación (UBA), Magister en Cs. Sociales
con mención en Educación (FLACSO-Argentina) y Lic. en Cs. de la Educación (UBA). Profesor de
Sociología de la Educación por la UNSAM y la UNPA.
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Así, en el desarrollo del trabajo trataremos de dar cuenta en una primera parte de
las fundamentaciones conceptuales sobre la hipótesis de trabajo y sobre los interrogantes
que implican pensar en las transformaciones entre el siglo XX y el siglo XXI de la biopolítica,
la educación y los procesos de resistencia; en segundo lugar se caracterizará a las
resistencias contextualizando socio históricamente los procesos escolares; por último
realizaremos algunas reflexiones finales sobre qué transformaciones socio-educativas nos
expresan estas fuentes empíricas y algunas limitaciones y posibilidades hacia la actualidad.

BIOPOLÍTICA, EDUCACIÓN Y RESISTENCIA
En el “Nacimiento de la Biopolítica”, Foucault (2007) piensa a la sociedad
formalizada como la empresa competitiva en donde los planes de urbanización concretos
en las áreas urbanas periféricas de las ciudades “sirven de modelos a una racionalidad
gubernamental que va a aplicarse al conjunto del territorio” (Foucault, 2012: 141) y que se
constituyen en torno de la “población liminar” (Foucault, 2007). En este sentido, la
biopolítica es la manera en la que desde el siglo XVIII se busca racionalizar los problemas
planteados a la práctica gubernamental por los fenómenos propios de una población y sus
mecanismos serán las previsiones, las estimaciones estadísticas, las mediciones globales,
intervenir en el nivel de las determinaciones de esos fenómenos generales (Castro, 2011).
Es decir, la biopolítica es un poder de hacer vivir o dejar morir, es gestión de la vida biológica
de la población. En vinculación con esta noción de biopolítica, Foucault utilizó la palabra
regulación que, tal como dice Caruso (2005), “es una técnica específica de la biopolítica, la
enseñanza reguladora sería otra técnica, cuyo fin es crear fuerzas, dejarlas crecer y
ordenarlas” (p. 58). De hecho, la regulación para Foucault puede definirse “como un haz de
acciones operativas y procesos de simbolización en un patrón de “buen” orden de carácter
orgánico y cuyo objetivo es fomentar y dirigir al mismo tiempo los procesos de crecimiento”
(Caruso, 2005: 59). Por ello, con la aparición de la gubernamentalidad liberal, se sucede la
educación de los pueblos. Es decir, el adiestramiento del cuerpo del individuo.
A la vez, para Foucault el análisis de la biopolítica y de la gubernamentalidad implica
que “la política siempre se concibe desde el punto de vista de las formas de resistencia al
poder” (Foucault, 2006: 450). La política no es nada más y nada menos que lo que nace con
la resistencia a la gubernamentalidad, el primer levantamiento, el primer enfrentamiento.
De esta manera, biopolítica-educación-resistencia producen una trama en el pensamiento
foucaultiano que parece central seguir desarrollando hacia la actualidad porque,
justamente, biopolítica y disciplina son dos formas distintas y simultaneas de poder en las
sociedades hasta fines del siglo XX y allí, ya a inicios de los 80`, para Foucault veía “los inicios
de una gran crisis de reevaluación del problema del gobierno” (1994: 68). Foucault (2007)
consideró una doble hipótesis sobre una crisis del modo de gobernar las sociedades y el
surgimiento de una sociedad de nuevo tipo, transformaciones que aquí se quieren explorar
en torno al sistema educativo.
Así, cabe preguntarse, qué particularidades presentan los dispositivos pedagógicos
en contextos de pobreza en sociedades de control (Deleuze, 1995) y/o la sociedades de
empresa (Foucault, 2007) cuando el contenido de la formación cada vez más se aleja de
aquellos rasgos no cognitivos de la personalidadad a los que hacían referencia Bowles y
Gintis (1981) 2. Ello entendiendo que los dispositivos de disciplinamiento, las instituciones
de encierro, expresaban esa “necesidad de ordenar la vida, de clasificación y formación de
los individuos, de volver productivos a los cuerpos, a la fuerza de trabajo” (Grinberg, 2008:
92). Pero no es una actualidad disciplinada ni controlada la que presentan las escuelas y,
por tanto, también cabe preguntarse por las particularidades que presentan las prácticas de
resistencia en las escuelas en el presente.
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Para estos autores, la formación de los sectores obreros se centraba en la enseñanza de actitudes
ligadas con los requeriemientos del trabajo obrero: cumplir horario, respetar la autoridad, responder
consignas, etc.
2
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Se piensa la noción de resistencia desde el campo de la educación como relaciones de
fuerzas y de voluntades de poder y saber en torno a los dispositivos pedagógicos en la
actualidad, a la vez que esos dispositivos son producidos, reproducidos y resistidos en el
marco de procesos más generales que conllevan las preguntas por las formas del gobierno
de la población en la historia, así como por las formas de no ser gobernados. Desde la mirada
de los estudios de la gubernamentalidad, el concepto de resistencia hace referencia a
aquellas acciones que se oponen a un régimen particular de la conducción de conducta
(Foucault, 2006) en unas determinadas condiciones sociales e históricas. Así, por ejemplo,
para Rose (1996), el lenguaje de comunidad y de identidad se convierte en el sitio de nuevas
contestaciones, es el locus de la articulación de las demandas sobre autoridades políticas y
la resistencia a tales autoridades. Se trata de situar la discusión en torno de las prácticas de
resistencia de estudiantes y las familias en contextos de pobreza urbana, desde los estudios
de la gubernamentalidad, recuperando las “diferentes formas de racionalidad, de
instrumentalizar la conducta y las esferas de prácticas destinadas de diversos modos a
controlar los individuos y las colectividades” (Lemke, 2006: 14). Interesa destacar,
especialmente, cómo se apela a las capacidades autorregulatorias de los individuos y de las
comunidades para producir la economización más efectiva de los medios de gobierno. Las
formas actuales que presenta el gobierno de la población donde los individuos, las
comunidades o los grupos devienen responsables, supone a la vez desplazar las
responsabilidades por riesgos sociales como la enfermedad, la desocupación, la pobreza, la
educación y la responsabilidad misma de vivir en sociedad situándola en el dominio de la
cuestión individual o comunitaria, transformándola así en un problema de gestión de sí
(Rose, 1996; Grinberg, 2008).
Justamente, la hipótesis que sostendremos en torno a las transformaciones entre el
siglo XX y el XXI es que las formas de resistencia que se expresan en la actualidad en escuelas
en contextos de pobreza urbana implican querer ser conducido de otras formas posibles,
querer mejorar los espacios y entre ellos a la escuela.

LAS REBELIONES ESCOLARES HASTA LOS 70-80`: “NO NECESITAMOS NINGUNA
EDUCACIÓN”.
En la famosa película The Wall de 1982 y con la canción “Another Brick in the wall
(part two)” de Pink Floyd de 1979 de fondo se observa a estudiantes marchando al ritmo de
la canción, dirigiéndose hacia una máquina que los convierte en personas sin cara ni
ninguna distinción unos de los otros. Salen de esa máquina, estudiantes sentados en sus
escritorios y que luego caen en una trituradora de carne. Son picados y salen como carne
molida. Luego de esa escena, los niños se sacan esas caretas de arcilla y destruyen toda la
escuela –bancos, escritorios y todo lo que encuentran alrededor- creando una especie de
hoguera desde donde se incendia toda la escuela, arrastrando a sus maestros afuera de la
escuela entre golpes y gritos.
Quemar la escuela es el signo de la rebeldía. No querer ser conducido por esa
institución, no querer ser carne molida, no querer ser todos iguales. "No necesitamos
ninguna educación. No necesitamos que controlen nuestros pensamientos” dice la canción de
Pink Floyd en la película. Esta frase sobre la educación formal indicaba un sistema educativo
que se preocupaba más por mantener la disciplina en lugar de transmitir conocimientos a
los estudiantes. De hecho, esa escena finaliza con el protagonista tratando de soplar y sanar
su mano después de que el profesor lo golpea con una regla. La canción "Another Brick in
the Wall" denuncia las duras reglas que existen en la escuela en general. Piden, en esas
escenas de la película y en la canción en particular que los profesores dejen en paz a los
niños. Justamente, "another brick in the wall" ("otro ladrillo en la pared") se refiere a la
imagen que tiene el sujeto, el estudiante, del profesor y de la escuela como cadena de
montaje en la que se entra por una puerta de muy chico, te imponen una doctrina que a
alguien le pareció la correcta y sales por otra puerta de grande para aportar al progreso. La
rebeldía es el fugarse, escaparse. No querer esa institución, no querer esas formas.
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Es Aprendiendo a trabajar, el trabajo de Willis (1978) en Inglaterra, posiblemente el
texto clave que desde el campo de la sociología de la educación aborda la noción de
resistencia de los estudiantes y se constituye como obra central para la formulación,
interrogación y debates que en este apartado se presentan. La cultura de resistencia a la
escuela que describe Willis se caracteriza por su oposición a la autoridad arbitraria, al saber
único/verdadero, a conocimientos desvinculados de las prácticas sociales y al sistema de
evaluación que niega los modos de vida de esa cultura (Álvarez Uría y Varela, 2009). La
dimensión más explícita y básica de cultura contraescolar de los varones de raza blanca de
la clase obrera era “la de su acérrima oposición, en los planos personal y general, a la
autoridad” (Willis, 1978: 23). Allí analizó los elementos de la cultura contraescolar como
por ejemplo, el dormirse, escaquearse, cachondearse, el aburrirse y emocionarse, el
racismo, el sexismo. A partir de este estudio, la idea de la resistencia adquirió importantes
proporciones (Rockwell, 2006), para valorar a los estudiantes como anti-escuela y antiautoridad que dejaban la misma por sus propias valoraciones y culturas para incluirse al
mercado de trabajo que los iba a explotar. Desde una mirada crítica, para Delamont (2001)
los chicos de la clase trabajadora se muestran odiando la escuela, que no asiste, no hace los
deberes, se pelean, desprecian a los profesores y a los compañeros que trabajan de forma
afeminada y débil, son “en efecto, el héroe para su grupo de iguales. Estos chicos complican
la vida a los profesores, rechazan las oportunidades de conseguir una titulación y tratan de
imponer su propia definición de masculinidad a los otros chicos de la escuela” (Delamont,
2001: 67).
De formas semejantes a Willis, Fine (1982) y Erickson (1984) mostraban cómo los
estudiantes desertaban de las escuelas. El primero de estos autores lo hizo atendiendo a
cómo esos estudiantes que abandonaban eran los más críticos y astutos políticamente de
esas escuelas, “los desertores eran esos estudiantes más propensos a identificar la injusticia
en sus vidas sociales y en las escuelas, y los más preparados para corregir una injusticia
criticando o desafiando a un maestro” (Fine, 1982: 6). El segundo autor, enfatizó la
capacidad que tenían los alumnos a negarse a aprender lo que los maestros les proponían
como una forma de resistir ante su autoridad. Casi en paralelo, Giroux (1983) desarrolla la
noción de resistencia, justamente, como “un valioso constructo (concepto) teórico e
ideológico que provee un foco importante para analizar la relación entre la escuela y la
sociedad más amplia y más importante aún, provee un nuevo medio para comprender las
complejas maneras en que los grupos subordinados experimentan el fracaso escolar,
señalando nuevas maneras de pensar y reestructurar modos (posturas) de pedagogía
crítica” (Giroux, 1983: 33).
Es con Giroux (1983) que se reconoce que no toda conducta de oposición tiene una
significación radical ni es una respuesta definida a la dominación, por tanto, en algunos
casos los estudiantes pueden ser totalmente indiferentes a la ideología dominante de la
escuela con sus respectivas recompensas y demandas, “pueden expresar los momentos
represivos inscritos en tal conducta por parte de la cultura dominante más que un mensaje
de protesta contra su existencia” (Giroux, 1983: 31). Aquí, nos importa rescatar cómo para
este autor las teorías de la resistencia se han centrado en los actos abiertos de la conducta
estudiantil rebelde e ignoran las formas menos obvias de resistencia entre los estudiantes.
Es decir, Giroux argumentó en contra de los usos laxos del término como por ejemplo, la
resistencia como esa “rebelión anómica” (Valenzuela, 1984), como el asalto de los jóvenes
contra el orden social constituido a partir de la inorganicidad por la revuelta de los grupos
desestructurados de la sociedad o por la agresividad. La rebelión desde estos usos y
posicionamientos es originalmente “tumultuosa, negativa y destructiva” (Valenzuela, 1984:
95). De esta forma, se puede caer fácilmente, retomando a Restrepo (2012), en el riesgo de
englobar todas las acciones de quienes son objeto de dominación, se puede leer y celebrar
como resistencia toda acción articulada de uno u otro modo por los objetos de la dominación
que parece no reproducir directamente el poder y, también, “se puede tender a moralizar el
concepto, algunos incluso hasta el punto de una clara y tajante dicotomía, en la cual el eje
de asociaciones ligadas a la resistencia se encuentra del lado de lo bueno y lo positivo frente
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al de asociaciones del poder, que es objeto de demonización” (p. 42). Por ello, para
considerar una práctica como resistencia se requiere caracterizar bajo qué contexto
concreto de relaciones de poder opera. En este sentido, Giroux propuso crear una noción
rigurosa de resistencia que permitiera encontrar fenómenos de oposición relacionados con
la educación (Rockwell, 2006). Esta previsión fue importante frente a cierta tendencia de
alabar como resistencia toda oposición estudiantil a las normas escolares, tales como las
relatadas en los primeros párrafos de este apartado con la película “The Wall”. También,
para pensar cómo las resistencias se transforman cuando las sociedades entran en crisis,
incertidumbres y precarización de las condiciones de vida tal como seguimos a
continuación.

LAS REBELIONES ESCOLARES DESDE LOS 70 - 80 HACIA LA ACTUALIDAD
A diferencia de aquello que se mostraba en “The Wall” como acto de resistencia, en
todo caso como acto político, en la película “Entre muros” (también llamada “La clase”) de
2008 –así como tantas otras que tienen matices significativos tanto como esta película- hay
una narración parcialmente autobiográfica de las experiencias de un profesor de literatura
en una escuela secundaria de un distrito periférico de París cuyos alumnos tienen orígenes
culturales y nacionales diversos. Esos estudiantes se expresan y pueden discutirle al
profesor en la clase. Discuten las formas de hablar, las formas de ser y las formas de hacer
dentro y fuera de la escuela. Ya no son los estudiantes sumisos que observan gritar a la
autoridad, o que permiten ese castigo corporal que se mostraba en la escuela de The Wall.
Son estudiantes que se enojan cuando les gritan y los critican, reaccionan con sus formas,
hacen chistes e ironizan. Una pregunta que se remarca con centralidad en los estudiantes
en las escuelas es “¿Qué se piensa que soy?”. Interrogante central que se hacen los estudiantes
que les cuesta mucho ir a la escuela no porque no quieren ir, sino porque sus condiciones
de vida les impiden cursar “con normalidad”. Porque tienen que salir a trabajar, cuidar a sus
hermanos, hacer changas, etc. Lo central es que no quieren irse de la escuela. La defienden
y se defienden. Pujan por tratar de estar, de tener un lugar ante una sociedad que no les da
lugar. O que los olvida y rechaza porque son cartoneros, porque viven en villas, porque están
cerca de los basurales.
Si bien la película a la que nos hacemos referencia, Entre Muros, expresa una realidad
alejada de Argentina, esta película a diferencia de “The Wall” nos muestra a estudiantes y,
también, a sus familias que luchan por ocupar un lugar en una sociedad en que faltan
posibilidades, una sociedad sumamente desigual.
En este sentido, en el presente, resistir es, probablemente, sostener y adherir a una
innumerable secuencia de conflictos de las escuelas que reclaman la atención de un Estado
que, la mayoría de las veces, ha dejado de solventar lo mínimo para que funcionen
(Redondo, 2004) y, también, “es resistir al abismo de un deterioro fatalmente determinado,
en el cual enseñar pierde todo sentido frente a la urgencia de un plato de comida” (p. 88).
Aquí es central esta perspectiva en tanto nos permite pensar cómo las prácticas de
resistencia de los estudiantes y las familias en contextos de pobreza urbana expresan y
señalan, principalmente, los sinsentidos de muchos de los procesos que se desarrollan en
sus escuelas a la vez que en sus vidas. En este sentido, la resistencia expresa, tal como lo
señalan Duschatzky y Corea (2005), cierta actitud de defensa, algo así como un modo de
abroquelarse para protegerse de los efectos riesgosos que acechan la existencia, “la posición
de resistencia es algo así como el intento de resistir un huracán con la simple voluntad”
(Duschatzky y Corea, 2005: 89). Así, hay múltiples formas de resistencia, incluso como
defensa del statu quo o, podemos referirnos a esa multiplicidad a través del cambio de las
previsiones del profesor o el manejo de la disciplina, alterar las previsiones del profesor
dilatando al máximo y de un modo colectivo la realización de tareas, hacer preguntas
irrelevantes más o menos relacionadas con lo que se está explicando, no haber hecho los
deberes en casa o haber hecho otros (Feito, 2010).
Resulta central recuperar el trabajo de Rockwell (2006), quien insiste en la mirada de
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la cotidianeidad escolar a través de los intersticios, ranuras, resquicios, cortes, grietas,
fisuras y hasta de las fallas profundas. Es en esos espacios que los adolescentes y jóvenes
estudiantes, según Reguillo (2012), optan por la sombra, por el deslizamiento sigiloso para
denunciar la crisis o para hacer las paces con un sistema del que se sirven
instrumentalmente porque asistimos a formas o a “intentos de cerrarle el paso a la crisis, a
diferentes luchas contra el estallido de certezas, intentos todos de domesticar la
imprevisibilidad que dicen disfrutar” (Reguillo, 2012: 109).
En clara sintonía con lo hallado por Rockwell (2012), a lo largo del trabajo de
investigación nos hemos encontrado con prácticas de resistencia de estudiantes y de
familias que no implican fracaso en nuestras sociedades, no son anti-escuela tal como lo
mostraba la película The Wall, sino que constituyen luchas por estar, entrar, por defender
el espacio escolar. Hay luchas que expresan las pugnas de los sujetos por intentar ocupar
lugares, por mejorar esos lugares y las condiciones de vida. No por irse ya, sino por quedarse
y sostenerlos.
Las prácticas de resistencia se desarrollan en un contexto en donde la formación
permanente y el control continuo es aquello que las reformas educativas instauran, según
Deleuze (1995), una “liquidación” en donde nada se termina nunca 3 y en un contexto en el
que las prisiones, las escuelas y los hospitales, son lugares discutidos permanentemente
(Deleuze, 2003). En este contexto, en las sociedades de control, la resistencia adquiere
particulares características y sentidos.
Esos signos de resistencia en la actualidad son agitados por la injusticia y el hastío, el
anhelo y el deseo “expresando la memoria en una época apática en que triunfa la amnesia.
(…) resistente al máximo a las condiciones de agresión y de riesgo más despiadadas pese a
una salud siempre precaria” (Onfray, 2011: 288). Las prácticas de resistencia que
protagonizan los estudiantes y las familias en contextos de pobreza urbana pueden ser
vistas como aquellos motivos o síntomas de las crisis, porque son reacciones “contra los
desequilibrios y estragos que ella ha provocado” (Valenzuela, 1984: 8).
Entonces, los dispositivos pedagógicos son producto o resultado de las políticas pero,
también, son aquello sobre lo cual se inscriben las prácticas de resistencia en general 4,
aquellas que ponen en juego los estudiantes y las familias en contextos de pobreza. En este
sentido, la emergencia es pues, como dice Foucault (1992), la entrada en escena de las
fuerzas, es su irrupción, designa un lugar de enfrentamiento pero a la vez “nadie es
responsable de una emergencia, nadie puede vanagloriarse de ella; ésta se produce siempre
en el intersticio” (p. 15). La emergencia se centra en las relaciones de dominaciónsometimiento, cuyo paradigma son los equilibrios subyacentes de las fuerzas políticas
(Marshall, 1997). Es decir, hay nuevas luchas que crean dispositivos, prácticas e
instituciones tratando de inventar un conjunto de reglas previstas para cambiar a medida
que se modifica el contenido de su aplicación, creando y actualizando nuevos posibles
(Lazzarato, 2006). Aquí reside el carácter de creación que esas prácticas traen consigo.
En este sentido, los sujetos en condición de pobreza, para Benjamin (1987), son
capaces de suplir y enfrentar la cantidad de humillaciones en las que viven porque
mantienen “sus sentidos muy despiertos frente a cualquier humillación que le toque en
suerte, y someterlos a una disciplina hasta que sus sufrimientos hayan abierto no ya el
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“A diferencia de lo que existe en las sociedades disciplinarias, donde se pasa de manera lineal y
progresiva de un “encerrado” a otro (de la escuela al ejército, del ejército a la fábrica), Deleuze
muestra que nunca se termina nada en las sociedades de control. Se pasa de la escuela a la empresa
y de la empresa se vuelve a la escuela” (Lazzarato, 2006:90).
4 También, podríamos pensar en las prácticas de resistencia de los docentes o de las autoridades
escolares para poder gestionar sus escuelas o bien de propuestas escolares más allá de la educación
formal. Estas multiplicidades buscan y experimentan dispositivos, instituciones que sean más
favorables a sus dinámicas de creación y de actualización de los mundos posibles (Lazzaratto, 2006).
Según este autor, se puede distinguir dos tipos diferentes de instituciones: aquellas establecidas que
solicitan una simple reproducción de lo que ya está dado y las que, emergentes de las luchas,
emprenden la producción de lo nuevo.
3
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abrupto camino de la aflicción, que lleva cuesta abajo, sino el sendero ascendente de la
rebeldía” (Benjamin, 1987). En este sentido, para los adolescentes y jóvenes estudiantes en
contextos de pobreza urbana la vida se presenta como una incertidumbre y sus luchas,
elecciones y conflictos se convierten en sus principales fuentes diarias (Reguillo, 2012).
Pero esas luchas por sus identidades no conforman un mapa simple de entender porque “no
es un simple mapa de acción y reacción, intentos de convertir a un grupo en minoría y
resistencia, jerarquías incluyentes de espacio y lugar, secuencias claras de causa y efecto”
(Reguillo, 2012: 126).
A raíz de los procesos de crisis, precariedad laboral e incertidumbres, como su
necesaria contrapartida, estallan en las sociedades, fundamentalmente en los sectores de
pobreza estructural, nuevas clases de “indignación moral vigente en el mundo” (Appadurai,
2007: 32). Y esas nuevas capacidades de indignación, para Hessel (2006), conllevan
acciones constructivas, “saber decir no. Denunciar. Protestar. Resistir. Indignarnos. (…)
Saber decir sí. Actuar. Militar. Tomar parte en la insurrección pacífica que nos permita dar
respuestas a un mundo que no nos conviene” (p. 11). En contra del determinismo histórico
y contrario al derrotismo y la resignación, hay posibilidades de, como dice el autor, seguir
los caminos de un mundo gobernado de otra forma. Es decir, son respuestas, explicitas o no,
a lo intolerable.
Lo que aquí interesa, retomando a Deleuze (2005), son las potencias de vida y los
modos de habitar y estar, las preocupaciones, los deseos de los sujetos en condición de
pobreza en relación con su escolaridad. De hecho, creemos que la resistencia “radica en la
energía potencial de la infancia y la juventud; expresa su necesidad de entender, de
aprender y de asociarse” (Rockwell, 2006). Así, interesan esas potencias porque expresan
lo que hace que el poder sea poder, es decir aquello que pueden hacer y pueden no hacer
los hombres (Deleuze, 2010). Más específicamente, la potencia, según Larrauri (2000),
significa aquello que puede un individuo y lo que realmente puede es lo que hace. Como dice
Maffesoli (2004), la potencia mueve con profundidad a la multiplicidad de las comunidades
dispersas. Ante estos sentimientos de violación e indignación, se producen “ciudadanías
insurrectas” (Holston, 2009: 57) mediante un conjunto de prácticas sociales y artísticas que
nacen en la periferia pobre y que se constituyen en actitudes de confrontación mediante los
deseos (García Hodgson, 2005).
Los estudiantes y las familias se posicionan en la periferia, se identifican a sí mismos,
expresan antagonismo y crean un estilo de confrontación que deja poco espacio a la
tolerancia y la negociación mediante sus producciones y sus deseos. Despojados y
empobrecidos, perseveran en su ser con una energía de indignación ante ese estado de
cosas y esa miseria estructural (Onfray, 2011), elaborando significados que denuncian o
manifiestan en sus producciones las condiciones desiguales de vida y la opresión
(Alabarces, 2008). Aquí importa analizar "la afirmación de la vida, el querer vivir societal,
que, aun de manera relativista, le sirve de soporte a la vida cotidiana” (Maffesoli, 2004: 59).
Son fugas, movimientos imperceptibles para los ojos que se detienen en grandes y totales
transformaciones, son potencias activas que se expresan en “las menudencias de la vida
común y corriente que son vividas por sí mismas y no en función de alguna finalidad”
(Maffesoli, 2004: 59).
Son líneas de fuga y movimientos imperceptibles que merecen cartografiarse, para
“politizar el malestar” (Duschatzky, Farrán y Aguirre; 2010: 35) para buscar amparos
contenedores y establecer una relación afirmativa con el propio malestar. De hecho, para
López Petit (2009), aparece “la nueva cuestión social: el malestar” (p. 234).
Esos procesos de incertidumbre, indignación y descontento, sin duda vienen
acompañados de nuevas formas de resistir, tanto en la escuela como en la sociedad toda,
porque los sujetos consideran que hay cosas escandalosas a su alrededor que son
combatidas, “supone negarse a dejarse llevar a una situación que cabría aceptar como
lamentablemente definitiva” (Hessel, 2006: 23). Si la resistencia es un síntoma del malestar
social es, también, una postulación de un orden distinto y, fundamentalmente, como dice
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Kristeva (1999) “contra la degradación del hombre” (p. 232). En suma, una potencia
“responsable de la sobrevivencia” (Maffesoli, 2004: 92).
Es este descontento social o político el que, proponemos, genera las prácticas de
resistencia en contextos de pobreza urbana y no al revés. Así, la población escolar, los
estudiantes y sus familias, son especialmente sensibles a los síntomas de malestar social,
político y cultural (González Calleja, 2009). Son estudiantes pero también sus familias
quienes despliegan acciones no institucionalizadas y elaboran repertorios de acción muy
diversificados. Son madres que hacen muchas cosas por sostener la educación de sus hijos.
Son como “pulpos” por la cantidad de cosas que realizan para sostener la educación, por
resistir. Son los estudiantes quienes quieren terminar porque saben que si no están allí no
pueden estar en ningún otro lugar que les de espacio.

REFLEXIONES FINALES
A partir del recorrido realizado, podemos decir que las prácticas de resistencia de
estudiantes y de familias en contextos de pobreza urbana presentan particularidades
distintas a las que se sucedían hacia los 70 que nos interesan estudiar atendiendo a la
similar distribución desigual de fuerzas en la vida escolar pero, especialmente, a la
reconfiguración de esas relaciones en un contexto en donde las formas de marginalidad ya
no son las de pequeños grupos, sino marginalidades masivas 5-universalizadas que
producen actividad cultural (De Certeau, 1996). En este sentido, estudiar esas prácticas
implica considerarlas como técnicas ya que, según Castro (2011), estudiar las prácticas
como técnicas consiste en “situarlas en un campo que se define por la relación entre medios
(tácticas) y fines (estrategias)” (p. 381). Se trata de pensar las prácticas de resistencia como
“tekhné tou biou” (Foucault, 1992: 44) o técnica de vida. La “tekhné tou biou” (Foucault,
1992: 44) o técnica de vida es una noción que refiere a la propia vida como objeto de una
técnica, e implican la “reflexión sobre los modos de vida, sobre la elección de la existencia,
sobre la manera de regular la conducta, de fijarse a sí mismo los fines y los medios” (Castro,
2011: 381). Con este mismo sentido, Foucault (1990) las denomina “técnicas de existencia”.
Son técnicas que permiten reflexionar sobre el modo de vida y transformarse a uno mismo
(Sossa Rojas, 2010) que delimitan una serie de prácticas con el objeto de construir una
mejor existencia. De hecho, para Sossa Rojas (2010), “el arte de la existencia busca romper
con las coacciones que nos afectan, es un esfuerzo por apropiarnos y conducir nuestra
propia vida” (p. 36). De esta manera, los estudiantes y sus familias encuentran voluntades
ligadas tanto a sus presentes como a sus futuros, se preocupan por sí mismos, por los otros
y, también, por los contextos en los que viven. Muchas veces rivalizan con sus pares pero
muchas otras producen solidaridades y complicidades que dan o ayudan a dar sentido a sus
existencias.
Las prácticas de resistencia son luchas, aunque no siempre explícitamente formuladas
y/o directas, constituyen prácticas que les permiten expresar sus palabras políticas ante
situaciones que no los convencen o no les gustan y en función del malestar que viven en sus
cotidianos. Es por ello que, “a cada instante pasamos de rebelión a dominación, de
dominación a rebelión” (Foucault, 2012: 77). Entonces, el estudio de las prácticas de
resistencia en la actualidad implica comprender el protagonismo entendido aquí como
“acción” por parte de los adolescentes, los jóvenes y los adultos dentro de la escuela antes
que como “posición”. Es decir, prácticas constitutivas de saber, prácticas discursivas de
enunciados o del decir y prácticas no discursivas de visibilidades o del ver (Deleuze, 2008).
Sólo a partir de ellas se realizan problematizaciones, porque “esas prácticas, el proceso y el
método, constituyen los procedimientos de lo verdadero, una historia de la verdad” (p. 92).
En este sentido, la historia de las instituciones, del Estado o del gobierno, en este caso de la
209F209F

5 En este mismo sentido, Zibechi (2008) dice que “la masividad de la revuelta, cuando ya no se rebelan

sólo algunos sectores sociales localizados espacialmente sino que son verdaderas sociedades otras
las que se levantan, hace imposible para las clases dominantes borrarlas del mapa social y
geográfico” (p. 122).
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escuela, para Foucault (2006), debe poder hacerse sobre la base de la práctica misma de los
hombres, lo que hacen y la manera en que piensan, “el Estado como manera de hacer, el
Estado como manera de pensar” (p. 409).
Caracterizar las prácticas de resistencia de estudiantes y de familias en contextos de
pobreza urbana supone describir esas acciones de los sujetos dentro y fuera de las escuelas
que expresan sensaciones de que, muchas veces, no se los escucha o que, muchas otras, “no
se siente satisfecha con la forma en que se la gobierna” (Hessel, 2006: 26). Por ello, hemos
procurado a lo largo de las páginas precedentes, caracterizar los antecedentes de la
resistencia en el marco del gobierno de las poblaciones, de la conducción de las conductas
y como acciones sobre las acciones de los otros. Los sujetos no son simples objetos
determinados por el ejercicio del poder, ellos pueden reaccionar de múltiples maneras en
un campo múltiple de posibilidades. Entonces, la capacidad de dirigir la conducta del otro
tiene como requisito indispensable poder ser resistido, de lo contrario, como señala Perea
Acevedo (2009), sería una fuerza inútil.
Ahora bien, hay una variedad importante de prácticas de resistencia que los
estudiantes y sus familias despliegan en el seno escolar cotidianamente. Así, adoptan formas
diferentes, pueden o no ser conscientes, pueden o no ser decisiones racionales y libres,
pueden constituirse o no como fisuras o grietas en las relaciones entre los cuerpos dentro
de los dispositivos (Murillo, 1996), pueden o no ser luchas inmediatas, porque los
estudiantes viven las instancias de poder que están más cercanas a ellos o que ejercen su
acción sobre ellos. Estas prácticas muchas veces constituyen “una forma de negociación
cultural más que la transformación social” (Giroux, 1993: 47) 6, pueden ser o no “un rechazo
a las abstracciones de la violencia económica e ideológica que ignoran quiénes somos
individualmente” (Foucault, 1988: 6). Pueden ser acciones impulsivas 7 o no intencionales esto es pensadas como tales-, comportamientos que misteriosamente emergen del cuerpo
(Dalton, 2004). En general, las prácticas de resistencia son acciones que son flujos porque
“las personas son indisociablemente actores que llevan a cabo acciones e intérpretes que
elaboran significaciones sociales intercambiando entre sí signos, que son la forma que
reviste la acción cuando se aborda dentro de los flujos de relaciones a las que se trata de dar
un sentido” (Boltansky y Chiapello, 2002: 222).
Es decir, las prácticas de resistencia, también, pueden ser resultado de decisiones
conscientes o manifestaciones explícitamente planteadas desde el humor, los deseos, las
ganas, las apuestas por las promesas de formación futuras. Son modos de hacer diferentes
de los modelos que imperan de arriba hacia abajo en la cultura habilitada por la enseñanza
(De Certeau, 1980). Por ello, los efectos y consecuencias de estas prácticas no pueden
pensarse como definidas de antemano pero pueden sugerir modos de pensar a los
estudiantes y a sus familias así como también a los propios procesos de escolarización.
Para considerar una práctica como resistencia se requiere describir bajo qué contexto
y qué situaciones sociales concretas, bajo qué relaciones de poder operan como tal y se debe
examinar la densidad, los contrastes y las multiplicidades que constituyen una acción como
resistencia (Restrepo, 2010: 42), porque, justamente, los sujetos ponen en práctica una
diversidad compleja de acciones en diferentes momentos. En este sentido, los fragmentos
de las películas fueron sólo una excusa para caracterizar algunos de los cambios que se
produjeron desde el siglo XX hacia el XXI que nos muestran las relaciones entre la
biopolítica, la educación y la resistencia de diferente forma. En el primer caso, la resistencia
organizada por los estudiantes como contrapunto de los docentes y los administradores
“malos” que “temen a los estudiantes, que se aburren con ellos o están ansiosos por
controlarlos” (Dalton, 2011: 21). En el segundo caso, cómo los entramados de resistencia
son más complejos, se resiste no para irse del colegio sino para poder sobrevivir, para poder
seguir ocupando lugares, y para que esos lugares sean mejores.
210F210F
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6
7

Traducción propia.
Según Dalton (2004), el impulso es sorprendente, destructivo, innovador, constructivo y creativo.
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RESUMO: O presente texto tem a intenção inicial de expor os traços gerais da noção de
immunitas pensada como categoria fundamental da biopolítica pelo pensador político
contemporâneo Roberto Esposito. A partir da noção de immunitas se desenvolve o desenho
da relação entre vida e poder no contexto biopolítico. Uma vez que é a relação indissociável
de vida e poder o coração da biopolítica e o cerne interno inconfessado da própria política
moderna, Esposito lança que esta relação já estava presente nas percepções do pensamento
de Nietzsche. O objeto final do texto, portanto, está em colher em Nietzsche seus sinais
biopolíticos (ainda que esta temática não tenha nunca sido pronunciada nestes termos pelo
filósofo alemão). Colher tais sinais significa buscar alguns modos como Nietzsche pensa a
inseparabilidade entre vida e poder.
PALAVRAS CHAVE: Biopolítica; Esposito; Nietzsche, vida; poder.
ABSTRACT: This paper has in its original intention to expose the general terms of the notion
of immunitas thought as fundamental category of biopolitics by the contemporary political
thinker Roberto Esposito. From the notion of immunitas it develops the design of the
relationship between life and power in the biopolitical context. Since it is the inseparable
relationship of life and power the heart of biopolitics and the unspoken inner core of the
very modern politics, Esposito thinks this relationship was already present in the
perceptions of Nietzsche's thought. The final object of the text, therefore, is to see in
Nietzsche’s thought signs of biopolitics (although this issue has never been pronounced in
these terms by the German philosopher). Spoon such signs means to seek some ways in
wich Nietzsche thinks the inseparability of life and power.
KEYWORDS: Biopolitics; Esposito; Nietzsche, life, power.
No capítulo II de Bíos: biopolítica e filosofia, Roberto Esposito anota de partida que
entende ter preenchido o vazio deixado por Foucault no que se refere à passagem de um
poder soberano para o biopoder. A leitura proposta por Esposito, para compreender como
a política moderna se constitui como biopolítica, estaria assentada na noção de Immunitas.
onde o paradigma imunitário, como o próprio autor nomeia, seria “la chiave interpretativa
che sembra sfuggire a Foucault” (ESPOSITO, 2004, 41) 3.
Buscar no paradigma imunitário uma categoria interpretativa para compreender as
alterações de um poder soberano para o biopoder leva Esposito a um diálogo com o
pensamento de Nietzsche. Para o italiano, Nietzsche teria sido o autor que analisou mais a
fundo a imunização e sua instalação numa modernidade que troca continuamente de lugar
‘causas’ e ‘efeitos’. Para Esposito, Nietzsche é:
214F214F

L’autore che piú di ogni altro registra l’esaurimento delle categorie
politiche moderne e il conseguente dischiudersi di un nuovo orizzonte di
senso (…) Nietzsche non `e soltanto colui che port ail lessico immunitario
alla sua piena maturazione, ma anche il primo ad evidenziarne il poetere

Pesquisadora de Pós-doutorado/UFPR pela CAPES, Doutora em Filosofia do Direito/UFPR, Mestre
em Filosofia Moderna e Contemporânea/UFPR, Bacharel em Filosofia/UFPR, Bacharel em
Direito/UFPR.
2 Doutor em filosofia pela UFSCar, professor no Programa de Pós-Graduação em História e no
Departamento de filosofia da Universidade Estadual de Montes Claros/Unimontes-MG.
3 Tradução livre: “chave interpretativa que escapou a Foucault” (ESPOSITO, 2004, 41).
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negativo, la deriva nichilistica che lo spinge in direzione autoddissolutiva
(ESPOSITO, 2004, 79) 4.
215F215F

A leitura que Esposito faz de Nietzsche é bastante significativa porque indica a
existência de uma vertente biopolítica presente no seu pensamento político 5 e também
indica um suposto caráter crítico de Nietzsche em face da biopolítica. Para Esposito, tanto a
leitura impolítica quanto a leitura hiperpolítica de Nietzsche estariam equivocadas 6, já que
as reflexões nietzscheanas revelam uma tonalidade da biopolítica, ainda que ele mesmo
nunca tenha usado este termo. Também considera que somente agora, após o trabalho de
Foucault e sua leitura acerca do biopoder, esta dimensão de Nietzsche teria ficado mais
acessível à compreensão.
Na medida em que essa acusada perspectiva biopolítica estaria vinculada a uma
percepção não explicita ou nomeada por Nietzsche do que Esposito chama de paradigma
imunitário, precisamos, para compreender quais seriam os elementos biopolíticos do
pensamento de Nietzsche, primeiro esquadrinhar minimamente o tema da immunitas.
Assim como Foucault, o autor de Bíos ao tratar de biopolítica, anota a transposição
de técnicas médicas e de saúde para o campo da política, o que demarcaria um desvio em
relação ao seu enfoque moderno usual. O conceito de immunitas seria a via interpetativa
capaz de mostrar como a política moderna se dá em termos de biopolítica, assim como este
conceito serve para melhor esclarecer o sentido mesmo da biopolítica, já que Esposito
propõe que a relevância de sua análise não é acompanhada pela obscuridade de suas
definições.
No campo médico a imunidade faz referência a uma proteção do organismo vivo, a
um impedimento em face de uma doença pela contaminação no corpo do próprio elemento
constitutivo da doença. Já no campo político-jurídico trata de uma isenção em face das
obrigações ou responsabilidades (ESPOSITO, 2004).
Mas a imunidade pensada por Esposito é uma categoria cuja própria definição já
implica o encontro da esfera da vida com aquela do direito. Se vários termos políticos
remetem a outros biológicos como corpo, constituição etc. (ESPOSITO, 2004, 41), o que
sugere desdobramentos, extensões ou apropriações de uma área para a outra, a noção de
imunidade quebraria a distância entre política e vida, não vendo entre eles uma relação
ocasional ou incidental, mas contínua e indissociável. Isso porque a immunitas não dispõe
sua leitura de poder como uma força externa que de fora sujeita a vida e o corpo, mas,
diferente disso, propõe que o próprio modo de atuação da vida é conflitual e, portanto, não
pode ocorrer à revelia das relações de poder. A imunidade é inteiramente colocada como as
formas de proteção da vida em sua inerente relação com o poder. Com isso, analisar a
categoria immunitas no terreno da biopolítica:
216F216F
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si tratta del carattere intrinseco che stringe I due elementi da cui
quest’ultima `e composta. Anziché sovraposti – o giustapposti – in una
forma esterna che sottomette l’uno al dominio dell’altro, nel paradigma
Tradução livre: “o autor que mais que qualquer outro registra o esgotamento das categorias
políticas modernas e a consequente abertura de um novo horizonte de sentido. (...) Nietzsche não é
apenas aquele que leva o léxico imunitário a sua plena maturidade, mas também o primeiro a
evidenciar o poder negativo, a vertente niilista que o empurra numa direção autodestrutiva”
(ESPOSITO, 2004, 79).
5 Sobre a leitura da presença de biopolítica em Nietzsche, Vanessa Lemm aponta que: “While it has
been widely accepted that Foucault’s notion of sovereign and disciplinary power have their
conceptual origin in Nietzsche’s genealogy of morals, the relation between Foucault’s notion of
biopolitics and Nietzsche’s political thought has only recently entered the scholarly debate” (LEMM,
2009). Na nota que faz a esta nova interpretação de Nietzsche no debate acadêmico, a autora cita
expressamente o trabalho de Roberto Esposito.
6 E seriam possivelmente os motivos de tantas interpretações contrárias sobre a própria obra de
Nietzsche.
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immunitario, bios e nomos, vita e politica risultano I due costituenti di un
unico, inscindibile, insieme che assume senso soltanto a partire dal loro
rapporto” (ESPOSITO, 2004, 41) 7.
218F218F

Assim, a categoria da immunitas impede pensar vida ou política de modo apartado,
de modo a rejeitar para a reflexão sobre biopolítica um fio condutor politico que vê a vida
como um objeto dado e exposto às incursões do poder, da mesma maneira em que nega à
dimensão da vida a sua existência independente em face das relações de poder.
Por conta dessas considerações, a immunitas será entendida como ‘proteção
negativa da vida’. Aqui parecemos estar efetivamente em solo nietzscheano. É proteção
porque significa penetrar nas relações de poder que se desdobram no interior da própria
ocorrência da vida para refratar aquelas que lhes seriam fatais 8. Mas é negativa porque essa
mesma refração que impede a aniquilação da vida é também um impedimento da livre
atuação e crescimento de todas suas potências. O que contém protege e ‘castra’ 9. Assim, a
própria vida, na sua não condição de outro em relação ao poder, se realiza como um jogo de
expansão e contenção 10, a immunitas é categoria do próprio movimento da vida e quando
ela – vida – é tomada como objeto político, isso quer dizer que a prática dessa política da
vida é prática imunitária: deve preservá-la pelo expediente de sua contenção.
Para além de sua referência de proteção negativa da vida, a immunitas também é
analisada em sua relação com a noção de comunidade. No centro de cada um desses
conceitos está presente o termo latino munus, que pode ser traduzido por “cargo”, “ofício”,
“dever”, “graça” ou “dádiva”. Uma vez que munus é o termo comum que constitui tanto a
noção de comunidade quanto a de imunidade, neste cenário estaria presente, por um lado,
o aspecto conhecido das formulações teóricas da política moderna ligadas à concepção de
comunidade (a partir do resgate das características tidas como inerentes à vida social) e,
por outro lado, implicações referentes às técnicas de imunização, que não apenas
problematizam com o ideal comunitário da política moderna, mas, sobretudo, a enviam para
o campo da biopolítica.
Nisso Esposito assinala que o movimento da política moderna somente pode ser
efetivamente alcançado por via desta análise. Se a communitas envolve os termos de um
acordo comum e a divisão de “graça” e deveres – elementos estes que compõem muito mais
o modo de narrar a política moderna –, sua própria face somente seria revelada diante das
219F219F
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Tradução livre: “trata do caráter intrínseco que liga os dois elementos a partir dos quais esta última
é composta. Em vez de sobrepostos - ou justapostos – de uma forma externa que submete um ao
domínio do outro, no paradigma imunitário, bíos e nómos, vida e política resultam como os dois
constituintes de um único, incindível, mesmo que assume sentido somente a partir de sua relação”
(ESPOSITO, 2004, 41).
8 Posteriormente Foucault irá tocar no coração desse problema ao analisar o racismo, os projetos
higienistas e as bases da lógica eugenista. O sentido imunitário não se mostrará no século XX como
preservação da vida em geral a qualquer custo, mas em proteger a vida que vale viver. E a vida que
vale viver não é o fato da vida, mas formas de vidas; vidas atravessadas por atribuições de valores e
moldadas politicamente para sua preservação. Por isso a immunitas a um só tempo protege mas
contém. Para proteger, é preciso proteger uma forma de vida enquadrada em critérios de validade,
por isso não se trata de permitir o livre curso de suas manifestações. Aí reside a noção de ‘proteção
negativa’.
9 Nas palavras de Esposito sobre a proteção negativa da vida: “essa salva, assicura, conserva
l’organismo, individuale o collettivo, cui inerisce – ma non in maniera diretta, immediata, frontale;
sottoponendolo, al contrario, ad una condizione che contemporaneamente ne nega, o riduce, la
potenza espansiva” (ESPOSITO, 2004, 42). Tradução da edição portuguesa: “Ela salva, assegura,
conserva o organismo, individual ou coletivo, a que é inerente – mas não de uma maneira directa,
imediata, frontal; submetendo-o, pelo contrário, a uma condição que ao mesmo tempo lhe nega, ou
reduz, a força expansiva”(ESPOSITO, 2010, 74).
10 Para melhor entender isso, é preciso considerar a noção de Vontade de Potência de Nietsche.
Lembrar que a vontade se exerce independente da direção, o que está em cena é sua expansão,
independente se as forças em movimento são reativas e tolhem, ou ativas e criam.
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operações de privação dos elementos que constituem a communitas. Em outros termos, a
política moderna não se revela como associação comunitária, na qual os homens dividem,
gratuitamente, uma dádiva. Não há gratuidade nas relações sociais (ESPOSITO, 2004): cada
homem aceita privar suas liberdades individuais em nome da segurança. Ou seja, para ser
imunizado.
Nesse sentido, o paradigma imunitário aborda uma contradição que é imanente à
própria proposta da communitas: aquilo que a integra é a divisão e o copertencimento, que
valem como uma vantagem em face do não estar associado. Mas, a imunização (como defesa
da vida) propiciada pela vida comum é exatamente aquilo que tem o caráter de rejeitar esta
mesma vida comum. Em terreno conceitual, rejeita a vida comum na medida em que os
valores ditados como fundamentos da vida comum (razão, vontade) não são no plano da
efetividade objeto da immunitas, que se volta para a defesa e manutenção da mera
existência.
Come la pratica medica della vaccinazione nei confronti del corpo
individuale, anche l’immunizzazione del corpo politico funziona
immetendo al suo interno un frammento della stessa sostanza patogena
dalla quale vuole prottergelo e che, dunque, ne blocca e contraddice lo
sviluppo naturale (ESPOSITO, 2004, 42) 11.
2F2F

O paradigma da imunização, assim, trata de observar a manifestação da política
moderna em sua contradição interna, que, por um lado, está fundamentada nos laços
comunitários e, por outro lado, se sustenta exatamente nos espaços de fuga, de imunização
(de proteção individual, de manutenção da vida) a que obriga o comunitário. O sentido
mesmo da comunidade e da vida comum não são exercícios em favor do corpo coletivo, mas
são formas de buscar no corpo coletivo (e, portanto, contra ele em sua lógica) imunização
da vida. Por essa razão, o autor diz que não foi a modernidade que inventou o paradigma
imunitário, mas este inventou a modernidade. A modernidade erige a comunidade por uma
fórmula antinômica. É a vida, as condições de sua permanência, o motor da política, mas
para que esta construção seja viável, a modernidade política deslocou para trás de sua
fachada este alvo e o submeteu àquilo que lhe é contrário: a vida comum de um todo politico.
Ao tratar dessa contradição da política moderna e interpretá-la à luz do paradigma
imunitário que remete à formulação biopolítica entre vida e política, Esposito resgata o
pensamento de Nietzsche. Nietzsche interroga incansavelmente a incapacidade de a história
encarar sua condição não histórica, de perceber na história da cultura uma formulação de
sentido constituída a posteriori, usando efeitos no lugar de causas. Nietzsche critica a crença
da política moderna de ver no homem social, forjado por práticas cruéis de castração, um
homem originariamente social. Também seria este mesmo equivoco transportado para a
justificação da ordem política. Ela é alcançada por técnicas de treinamento e amansamento
do homem que finalmente vê vantagem em se albergar numa comunidade. Mas as
justificativas teóricas modernas, política e filosófica, usam os resultados como
fundamentos:
Quando Nietzsche reconhece na origem das coisas não a identidade, a
unidade, a pureza de uma essência não contaminada, mas sim a ferida, a
multiplicidade, a alteração de qualquer coisa que já não corresponde
àquilo que declara ser; quando entrevê, por trás da sucessão ordenada
dos acontecimentos, e das redes de significado nas quais parecem
configurar-se, o tumulto dos corpos e o proliferar dos erros, a usurpação
Tradução da edição portuguesa: “Como a prática médica da vacinação em relação ao corpo
individual, também a imunização do corpo político funciona introduzindo no seu interior um
fragmento da mesma substância patogênica da qual o quer proteger e que, assim, bloqueia e contraria
o seu desenvolvimento natural” (ESPOSITO, 2010, 75).
11
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do sentido e a vertigem da violência; quando, em suma, encontra a
dissociação e o contraste no próprio coração da conciliação aparente,
coloca um vincado ponto de interrogação sobre toda a forma ordenadora
que ao longo dos séculos a sociedade européia deu a si própria
(ESPOSITO, 2010, 119).
A segunda dissertação da Genealogia da Moral de Nietzsche expõe a prática da
história da cultura que apaga seus vestígios na operação de colocar os efeitos como causa.
Nesse aspecto podemos tomar como exemplo o modo como é trabalhada a noção de castigo.
Isso que se afigura como a justa e devida punição sobre alguém que ‘poderia ter agido de
outro modo’, recebe esta justificação legitimante num momento tardio, após decorridos
longos processos nos quais o ofendido (que não quer ensinar o infrator) se vinga: quando
uma força mais potente subjuga uma menos potente 12. A vingança é soterrada sob os
elementos que tratam do ato como punição legítima. O castigo ganha contornos de
reparação e educação, sendo tais elementos usados como fundamento mesmo do castigo
desviando sua ocorrência da violenta descarga de força da vingança por uma ofensa.
Nietzsche coloca no cenário justamente os pontos de partida menos dignos (que a
história posterior apaga e recobre com a versão racional e de uma vontade geral capaz de
ser conduzida à unidade), aquelas práticas de sujeição e de domínio de uns sobre os outros.
Para dizer de outro modo, Nietzsche quer reclamar os fundamentos violentos do Estado e
dos critérios da vida coletiva. Seu tom de fundo vai evidenciar a tendência da modernidade
(e não apenas dela) em separar o racional do animal. Todas as práticas de resposta imediata
de uma força sobre a outra (de uma perspectiva do animal homem em embate com outro
animal homem), ganham posteriormente um enredo retocado e justificado por categorias
racionais: que geralmente apagam todos os traços de animalidade.
Nietzsche questiona a história veiculada pela filosofia política moderna de sujeitos
racionais anteriores e exteriores às formas de poder (princípio teórico jusnaturalista do
contratualismo). Essa coordenada da política moderna é problemática por diferentes
motivos. Primeiro, porque acolhe a ideia de homem apartado da história, com atributos que
caracterizam a sua natureza. Segundo, porque essa leitura implica também pensar o homem
(seu corpo e sua vida) como alheio às técnicas que sobre ele agem para ‘humanizá-lo’ (ou se
preferirmos a linguagem foucaultiana, subjetivá-lo e objetivá-lo).
Na análise de Esposito, Nietzsche teria, a partir destas colocações que desviam das
coordenadas da filosofia política moderna, afirmado a vida mesma como relações de poder
e esquadrinhado o que está em jogo no ‘léxico’ imunitário:
23F23F

Na Genealogia da Moral Nietzsche aborda exatamente essa operação (típica da modernidade e da
política moderna) de colocar no início aquilo que vem no fim “Esses genealogistas da moral teriam
sequer sonhado, por exemplo, que o grande conceito moral de ‘culpa’ teve origem no conceito muito
material de ‘dívida’? Ou que o castigo, sendo reparação, desenvolveu-se completamente à margem de
qualquer suposição acerca da liberdade ou não-liberdade da vontade? – e isto ao ponto de se requerer
primeiramente um alto grau de humanização, para que o animal ‘homem’ comece a fazer aquelas
distinções bem mais elementares, como ‘intencional’, ‘negligente’, ‘casual’, responsável’ e seus
opostos, e a levá-las em conta na atribuição do castigo. O pensamento agora tão óbvio, aparentemente
tão natural e inevitável, que teve de servir de explicação para como surgiu na terra o sentimento de
justiça, segundo o qual ‘o criminoso merece castigo porque podia ter agido de outro modo’, é na
verdade uma forma bastante tardia e mesmo refinada do julgamento e do raciocínio humanos; quem
a desloca para o início, engana-se grosseiramente quanto à psicologia da humanidade antiga. Durante
o mais longo Período da história humana, não se castigou porque se responsabilizava o delinquente
por seu ato, ou seja, não pelo pressuposto de que apenas o culpado devia ser castigado – e sim como
ainda hoje os pais castigam seus filhos, por raiva devida a um dano sofrido, raiva que se desafoga em
que o causou; mas mantida em certos limites, e modificada pela ideia de que qualquer dano encontra
seu equivalente e pode ser realmente recompensado...” (NIETZSCHE, GM, II, 4).
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Il primo ad operare con piena consapevolezza tale transito di significato
`e Nietzsche. Quando egli trasferisce il fuoco dell’analisi dall’anima al
corpo – o meglio assume l’anima come la forma immunitaria che al
contempo protegge e imprigiona il corpo, il paradigma in questione
acquisisce la sua specifica pregnanza (ESPOSITO, 2004, 43) 13.
24F24F

Nessa passagem específica em que Esposito aponta a alma como forma imunitária
do corpo no pensamento de Nietzsche, expõe-se aquilo que reiteradamente o pensamento
nietzscheano reclama: toda a ordenação da vida produzida por critérios chamados de
racionais e conscientes não pode operar senão como efeitos da interpretação
fisiopsicológica. A própria noção de ‘alma’ ou ‘espírito’, aos quais são concedidos estatutos
ontológicos que servem para fundamentar toda atividade, todo pensamento e toda a
existência do homem, são na literatura nietzscheana ficções que estão a serviço de uma
fixação de sentido para o homem e a natureza. Possivelmente esse aspecto foi tomado para
dizer que a alma é a forma imunitária do corpo. Ela protege o corpo na exata medida que a
atividade da consciência fixa um ‘eu’ e um papel (um sentido) para esse ‘eu’: operar como
sujeito do conhecimento. O corpo, ‘milagre dos milagres’ (NIETZSCHE, Z), como reunião
fortuita de forças, sem a construção da unidade da consciência poderia render-se a forças
que o levassem à sua dissolução. Mas se a “alma’ protege, ela também ‘aprisiona’, como diz
Esposito acerca de Nietzsche. Isto porque o corpo, fonte das interpretações que são a
atividade da vontade de potência, produz interpretações que se voltam sobre este mesmo
corpo e ceifam partes de sua economia pulsional pela estabilização valorativa alcançada por
algumas interpretações. Mesmo a reatividade e as práticas decadentes são indícios de
atuação de forças.
Mas podemos ainda andar para fora do estrito sentido de alma como unidade
racional, autorizados pelo próprio Nietzsche que tanto rejeita esta ficção, e pensar alma
como forma de expressar todo o conceito abstrato, toda a roupagem metafísica que induz à
estabilização e ontologização do homem posto como sujeito. A alma, neste caso toda a
interpretação metafísica usada como critério explicativo do homem, teria a força de abafar
e regular a abertura e imprevisibilidade das atuações do corpo. A alma, agora colocada nesta
perspectiva lato sensu, é forma imunitária do corpo na exata medida em que desfaz seu
movimento cego e incessante ao comprimi-lo nas medidas da identidade e unidade. Em
outros termos, o corpo não se perde como uma folha ao vento porque está protegido na
arquitetura da alma, sendo que esta proteção é também sua corrupção.
Mas, afinal, ainda que se possa interpretar Nietzsche à luz do paradigma imunitário
e que este paradigma seja forma de interrogação que aponta a problematicidade da política
moderna, no que consiste sua conotação biopolítica e qual seria a vertente biopolítica de
Nietzsche?
O paradigma imunitário reclama sua vertente biopolítica ao colher na imunidade o
elemento vital. É a vida e não suas formas abstratas, como quer o léxico politico moderno, o
ponto constitutivo do poder. Poder e vida, como vimos, se autoimplicam. A immunitas é
atividade mesma da vida em seu funcionamento como poder. Revela sua capacidade de
‘cravar em sua própria carne’ uma ferida para a sua continuidade.
Nietzsche, por sua vez, aponta a fragilidade das concepções políticas modernas e o
faz revelando o que Esposito chama da falsidade e da ineficácia de suas proposições
(ESPOSITO, 2004). A falsidade se deve ao encobrimento das dinâmicas de forças efetivas
que embatem sob as ideias de indivíduo, direitos naturais e Estado. A ineficácia se refere à
impossibilidade de a política moderna, apoiada nesses discursos falsificantes, sustentar

Tradução edição portuguesa: “O primeiro a operar com plena consciência esta transição de
significado é Nietzsche. Quando ele transfere o foco da análise da alma para o corpo – ou melhor
assume a alma como forma imunitária que ao mesmo tempo protege e aprisiona o corpo, o paradigma
em questão adquire a sua riqueza específica”. (ESPOSITO, 2010, 75).
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suas contradições. Sua contradição se revela na atuação do poder sobre a vida e não sobre
sujeitos.
O ataque de Nietzsche à filosofia política moderna quer desnudar a politização da
vida operada na leitura da vontade de poder, e no devolver seu aspecto de forças que
embatem para a dominação. Sua obra desdobra um ataque contínuo às ilusões geradas para
encobrir este aspecto da vida como política. Em outros termos, Nietzsche reclama que a
história política “oficial” moderna, apoiada em noções como vontade geral (uma unidade da
vontade e não vontades de poder em confronto), soberania e contrato, constituem uma
fábula que tem como função encobrir a dinâmica do corpo e do poder. Como nos diz
Esposito:
A novidade absoluta do texto nietzschiano está na transferência da
relação entre Estado e corpo do plano clássico da analogia, ou da
metáfora, para o da realidade efectiva: não há política a não ser a dos
corpos, sobre os corpos, através dos corpos. Neste sentido bem se pode
dizer que a fisiologia - que em Nietzsche nunca está separada da
psicologia – seja o próprio material da política (ESPOSITO, 2010, 125).
Mas se já no aspecto da inseparabilidade entre vida e poder conseguimos aventar
uma perspectiva biopolítica no pensamento nietzscheano, poderíamos ainda levar adiante
esta hipótese mergulhando um pouco mais em suas sutilezas. De acordo com o que já
expusemos, a história da cultura é uma história de trabalho sobre o corpo, e esta colocação
se reforça na Genealogia da Moral quando Nietzsche apresenta a indigesta afirmação de que
os Estados de direito são, “do mais alto ponto de vista biológico” (NIETZSCHE, GM, II, 11),
estados de exceção. Nessa passagem a atuação de poder do Estado é tratada como exceção,
pois reside em restringir a vida na sua visada pelo poder. O modo de restringir essa
dinâmica da vida se dá pelo treinamento do corpo a ser sempre o mesmo, de conduzir-se
liberando os afetos tomados como justos e lícitos e reprimindo aqueles causadores de
injustiça ou ilicitude 14. Em outras palavras, é exceção para Nietzsche porque o poder do
Estado obriga a vida a movimentar-se contra a sua própria lógica de expansão e
metamorfose.
As inclinações mutáveis dos afetos e instintos no percurso de potenciamento da
vontade são vistas como alvo de treinamento/educação para a um só tempo se tornarem
previsíveis (não constantemente mutáveis) e adequados. Nisso Nietzsche percebe com
agudeza que a atuação política dos Estados trata da vida e dos corpos e não de sujeitos de
uma comunidade política.
Mas há ainda uma sutileza importante. Nas desconcertantes transposições para o
campo do humano de termos que se referem ao tratamento das plantas e dos animais das
‘menageries’, vemos um Nietzsche que percebe o homem como efeito de produções
operadas em nível fisiológico. Apesar do desconforto, os termos botânicos e de cultivo de
formas não humanas utilizados assumem um relevante operador teórico interpretativo.
Eles servem para negar uma face definitiva ao homem que está em contínuo vir-a-ser (sua
economia pulsional é constante movimento e jogo conflitual).
Essa condição mesma de continuada mutação inscrita como forma de exercício da
vida do homem, desse ‘animal não estabilizado’, mostra que a política é política da vida não
apenas porque queira moldar e estabilizar os afetos, mas também e especialmente porque
a política se apropria dessa condição da vida de mutação para regê-la, para orientá-la. Aí
está a fundição mais elementar da prática política com a vida, pois a política penetra na
25F25F

14 As técnicas de punição e prêmio são em longo prazo eficazes para ensinar o corpo a atuar de acordo

com critérios maquiados como justos ou injustos. Não se trata de respeito ao justo ou injusto, mas de
resposta alcançada pela interiorização das vantagens e desvantagens de agir de um ou outro modo.
A exceção pensada por Nietzsche aponta para a exclusão do livre curso das funções básicas da vida:
explorar, ofender, expandir e mudar.

– 777 –

própria lógica de funcionamento da vida e encontra aí o objeto de sua atuação. Podemos
dizer que Nietzsche percebe que a política moderna se alimenta da intrínseca relação entre
a vida e o poder e não é capaz de funcionar fora do seu registro, simplesmente não há um
registro de poder que já não seja imediatamente o da própria vida na movimentação dos
corpos. Se, por um lado, os efeitos políticos do Estado são a exceção, uma vez que penetrar
na dinâmica da vida é conduzi-la contra essa mesma dinâmica, por outro lado, o exercício
de potenciamento que tipifica a realização da vida (não como fundamento fixo, mas como
fluxo) oferta a condição de existência e funcionamento da política em seu molde moderno.
Mas esse molde biopolítico apresenta uma face inquietante. Perceber que a vida e o
corpo são constantes vir-a-ser e que isto é motor e objeto de ordenação, implica perceber
também que as direções que podem ser forjadas não são mensuráveis. Segundo Esposito:
A questão colocada por Nietzsche, que põe em causa uma coisa cujo
extraordinário alcance e cujos efeitos ambivalentes só hoje estamos em
condições de perceber. Trata-se da ideia de que a espécie humana não
nos foi dada de uma vez para sempre, mas é susceptível, para bem e para
mal, de ser plasmada em formas de que ainda não temos uma noção
exacta mas que, seja como for, constituem para nós um tremendo risco e
um desafio irrenunciável (ESPOSITO, 2010, 124).
Por fim, se queremos observar em Nietzsche uma possível vertente biopolítica, ela
não pode ser pensada em termos uniformes em face da formulada por Foucault. Para
Nietzsche, não se trata da vida como alvo do poder, a bios nietzscheana não é tomada pelo
poder, ela é a própria atividade do poder. Nietzsche não abandona o corpo para ingressar
na semântica da vida, ou melhor, corpo e vida não são pensados de modo apartado. O corpo
permanece como o ponto de encontro das relações de força que em sua atividade é a vida.
A dimensão de controle da vida e do homem, pelo labor e arquitetura sobre o corpo, é
bastante nítido em Nietzsche.
O projeto político moderno, niilista, de negação da vida, é um projeto de rejeição da
vida na rejeição da variadas potências do corpo e opera pela instauração de um tipo de vida
ideal alcançável mediante programação e treinamento do corpóreo. Mas é também um
projeto de manutenção da vida. O homem como animal de rebanho, esse homem
homogeneizado e contido (corpo social), resulta não apenas de uma interpretação moral
doente, mas das práticas de adestramento biológico. Quer dizer que o rebanho é ao mesmo
tempo rejeição da dinâmica livre da vida e garantia de sua continuidade.
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Sofia Dafunchio
RESUMEN: En este escrito nos proponemos reflexionar sobre la experiencia escolar de
estudiantes de escuelas secundarias emplazadas en contextos de extrema pobreza urbana
a la luz de los estudios de la gubernamentalidad desde la perspectiva de la pregunta por la
biopolitica en el siglo XXI. Desde una perspectiva foucaultiana, analizamos algunas de las
formas que asume la regulación de la vida escolar en estos territorios, tomando como
referencia empírica el trabajo de campo realizado en escuelas del Área Metropolitana de
Buenos Aires.
ABSTRACT: In this paper we propose to reflect on the school experience for high school
students stationed in contexts of extreme urban poverty in light of studies of
governmentality from the perspective of the question of biopolitics in the XXI century. From
a Foucauldian perspective , we analyze some of the forms assumed the regulation of school
life in these territories , taking as empirical reference field work conducted in schools in the
Metropolitan Area of Buenos Aires.
RESUMO: Neste trabalho, propomos a refletir sobre a experiência escolar para estudantes
do ensino médio estacionadas em contextos de pobreza urbana extrema à luz de estudos de
governamentalidade a partir da perspectiva da questão da biopolítica do século XXI . A
partir de uma perspectiva foucaultiana , analisamos algumas das formas assumiu a
regulação da vida escolar nesses territórios , tendo o trabalho de campo como referência
empírica realizada nas escolas da Área Metropolitana de Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN
En este escrito presentamos 1 algunas reflexiones producidas en el marco de los
proyectos de investigación que llevamos adelante en la Unsam-CeDeCi y que tienen entre
uno de sus objetivos la caracterización de los dispositivos pedagógicos 2 ubicados en
contextos urbanos de extrema pobreza. Más específicamente, mi línea de investigación en
la que apoya parte de este escrito es un estudio de como los dispositivos pedagógicos son
experienciados por estudiantes y docentes en escuelas secundaria del Conurbano
Bonaerense, intentando caracterizar la vida cotidiana de las escuelas secundarias y
describir la forma que asume la escolaridad en esos territorios. Una escolaridad que se
encuentra atravesada por la lógica de la fragmentación territorial que caracteriza a la vida
urbana contemporánea (Harvey, 2004; Pírez, 1994, 2001; Saraví, 2005; Waqcuant, 2001,
2007; Prevot Schapira, 2002; Davis, 2008).
26F26F
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Utilizo la primera persona del plural ya que las reflexiones que realizó en este trabajo fueron
producto de largas discusión e intenso trabajo con mis compañeros de investigación.
2 La noción de dispositivo pedagógico refiere a “la organización y uso del espacio, la disposición del
mobiliario, la racionalidad en el uso del tiempo para alumnos y docentes, la organización del horario
escolar, la distribución de los cuerpos en el espacio, la organización y secuenciación de las tareas
escolares, la vestimenta apropiada para la escuela, el uso de la palabra y las formas de comunicación,
los textos escolares, los contenidos curriculares, el reglamento escolar y las medidas de sanción, el
control de asistencia, el sistema de calificaciones, las rutinas y rituales escolares. Esto es, una batería
de detalles que conforman técnicas y procedimientos vinculados con la producción de subjetividad”
(2008:97).
1
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En el ámbito nacional, y claramente a partir de la implementación de la reforma
educativa de los años ´90, es posible identificar la producción de investigaciones que
refieren a la escolarización de los jóvenes en estos contextos de profunda fragmentación y
desigualdad social y educativa. 3 Recuperamos aquí los estudios realizados por Prevot
Schapira (2001) sobre los procesos de metropolizacion selectiva en el marco de la
configuración de los dispositivos pedagógicos contemporáneos (Grinberg, 2011). Las
escuelas, como parte del entramado territorial, adquieren particularidades específicas
según el espacio en donde se encuentran emplazadas. Centramos nuestra mirada en
escuelas situadas en contextos de extrema pobreza urbana y degradación ambiental.
Específicamente nos interesa recuperar la dimensión experiencial de los sujetos en su
transcurrir por una “escuela secundaria metropolizada”. Nos interrogamos, entonces: ¿qué
les pasa a los estudiantes en la escuela secundaria? ¿Cómo transcurre su escolaridad? ¿De
qué modo las experiencias de vida en los barrios pobres de la ciudad se presentan en la
escuela y forjan la experiencia de escolaridad? ¿Qué sentido adquiere la escolaridad para
estos estudiantes?
En este pasar/transcurrir/ estar allí entre la escuela y la vida en el barrio nos
centramos en este escrito – como una de las dimensión de la experiencia escolar- y
reflexionamos sobre las particularidades que adquieren los dispositivos pedagógicos del
siglo XXI emplazados en espacios desvastados por la pobreza urbana.
En este trabajo, desde la perspectiva de la pregunta por la biopolítica y los estudios
de la gubernamentalidad, nos centramos en cotidianidad escolar y nos proponemos avanzar
en la descripción de los dispositivos tal como son vividos en la experiencia por estudiantes
en escuelas secundarias del área metropolitana de Buenos Aires.
Al decir experiencia, referimos, a la producción de subjetividad, a la singularidad del
sujeto, adoptamos una perspectiva basada en los estudios de Michel Foucault (2003) quien
explica la experiencia como una red o matriz compuesta por tres ejes –saber, poder y éticacomponentes que constituyen lo que el autor denomina “focos de experiencia” . La noción
“focos de experiencia” permite, entonces, recuperar la experiencia de los estudiantes en las
escuelas secundarias desmenuzando las interrelaciones que se entretejen en los
dispositivos pedagógicos en la contemporaneidad y comprender las mismas como un
entramado de relaciones sociales. Describimos, las líneas de fuerzas que modulan la
experiencia de la escolaridad del estar siendo estudiante a través de los modos y maneras
en que transcurre su escolaridad y las significaciones que los estudiantes elaboran sobre
sus vidas, sus condiciones y cómo estas circulan y producen modos de la cotidianeidad
escolar. Adoptamos aquí un punto de vista metodológico de base foucaultina-deleuzeana,
en tanto comprendemos la noción de estar siendo como una condición en que las
experiencias se constituyen, crean y producen en el tiempo y el espacio, históricamente
contingentes. No hay un estudiante natural, universal u ontológicamente definido, el sujeto
es una construcción histórica y un efecto de prácticas sedimentadas así como prácticas que
suponen la agencia y creatividad de los sujetos. Consideramos que el estudio de los
dispositivos pedagógicos a través de ese estar siendo nos permite referirnos tanto a lo
sedimentado como a lo actual: a aquello que estamos siendo. Dice Deleuze: “En todo dispositivo
hay que distinguir lo que somos (que es lo que ya no somos) y aquello en que nos estamos
convirtiendo: la parte de la historia y la parte de lo actual. La historia es el archivo, el contorno de
lo que somos y dejamos de ser, mientras que lo actual es el esbozo de aquello en que nos
convertimos” (Deleuze, 1989: 194).
A lo largo de este escrito nos detenernos, entonces, en los “focos de
experiencia” del estar siendo estudiante desde las particularidades que se nos
presentan en la vida escolar en espacios urbanos de extrema pobreza y degradación
28F28F

Ver entre otros. Duschatzky, 1999, 2005; Belossi & Palacios De Capri, 1999; Braslavsky, 2001;
Jacinto, C. y Freytes, 2003; Tenti Fanfani, 2003; Tiramonti, 2004; Redondo, 2004; Southwell, 2006,
Grinberg, 2006, 2008, 2010; Filmus, 2001, Santillan 2010; LLomovatte y Kaplan 2005; Dussel, Brito
y Nuñez, 2007; Terigi, 2005; Jacinto y Terigi, 2007.
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ambiental considerando como hipótesis centrales de trabajo que: a) La experiencia de
los dispositivos pedagógicos se realiza entre el territorio barrial y escolar que funcionan
como escenarios que regulan las condiciones de vida, así como las “maneras de andar” y de
“maneras de hacer” (de Certau, 1996), de los sujetos y las relaciones que se establecen entre
ellos. b) la experiencia de la escuela involucra fisuras, tensiones, rupturas tanto como
continuidades y cristalizaciones que se ensamblan en las condiciones de los espacios
urbanos y atraviesan la vida de los sujetos y de las instituciones.

CAJA DE HERRAMIENTAS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS: BIOPOLÍTICA Y
NOCIÓN DE EXPERIENCIA.
El control se realiza a través de la libertad
[…] Foucault muestra que el objetivo de las
tecnologías neoliberales de gobierno es la
autorregulación de los sujetos.
(Castro-Gómez 2010, 216 y 224)
Asistimos a una nueva modalidad de la experiencia social y cultural. Una nueva
forma de gubernamentalidad, que en términos foucaultianos remite a un nuevo modo del
ejercicio del poder. Consideramos fundamental entender como estos nuevos modos del
ejercicio del poder dan muestras del nuevo contrato existente y las nuevas formar de
regulación de la conducta que Foucault M. analiza en sus formulaciones sobre el
neoliberalismo. Dicho autor, considera que el Estado asume nuevas formas y lógicas para
regular la vida de los individuos.
En su estudio respecto de la “biopolítica” el autor distingue al “biopoder”, como
aquel poder que regula la vida de los individuos y que comienza a operar cuando el Estado
asume nuevas formas y lógicas para ejercer el control, ya no con carácter disciplinario 4, sino
que, este modo de gobernar con nuevos dispositivos y lógicas, materializan un poder que se
hace cargo de la vida. Poder que se hace cargo de la gestión de la vida, que remiten de igual
manera a la conducción de la conducta de los sujetos, pero operando a través de nuevas
prácticas gubernamentales racionales, mediante lo que Foucault M. (2007: 16) define como
“arte de gobernar”. Entiende esta expresión a las maneras, modalidades y posibilidades que
existen de guiar a los hombres, dirigir su conducta, constreñir sus acciones y reacciones.
Esto implica reconocer que estas acciones se dan en el marco de un contexto de
racionalidad, y a esta nueva racionalidad gubernamental Foucault M. la define justamente,
como “nueva razón de Estado”. Esta nueva razón gubernamental articulada con un régimen
de verdad que le otorgue la legitimidad necesaria, encuentra su materialización y
formulación teórica en la economía política, específicamente con el liberalismo 5y en su
lógica particular de individualización y competencia como mecanismos de gobierno.
Foucault M., lo expresa del siguiente modo:
29F29F
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“Con el surgimiento de la economía política y la introducción del principio
limitativo en la misma práctica gubernamental, se efectúa una sustitución
importante o, mejor, una duplicación, pues los sujetos de derecho sobre
quienes se ejerce la soberanía política aparecen como una población que
4En

Vigilar y Castigar Foucault analiza el poder disciplinario, tal como señala el autor, se trata de una
forma de ejercicio del poder que tiende a la producción de unos determinados tipos de conducta: “El
poder disciplinario, es un poder que en lugar de sacar y de retirar, tiene como función principal la de
enderezar conductas” (…) (1976:175)
Señala, de esta manera, que lo central de la disciplina es la normalización, esto es, la producción de
un modelo óptimo de conducta en función de determinados resultados que deben adecuarse a una
idea de lo normal. Este poder actúa sobre los cuerpos normalizándolos.
Foucault, M. (1996) Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. México, Siglo XXI editores.
5 “(…) La programación liberal o, como suele decirse Neoliberal en nuestra época.” (2007: 97)
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un gobierno debe manejar. Allí tiene su punto de partida la línea de
organización de una “biopolítica”. Pero ¿cómo no advertir que sólo hay en
ello una parte de algo mucho más grande, y que es esa nueva razón
gubernamental? Estudiar el liberalismo como marco general de la
biopolítica” (2007: 40)
En este sentido se trata que el gobierno debe manejar a la población de manera
racional, se trata de un principio de racionalización del arte de gobernar en el
comportamiento racional de los gobernados (Foucault M.: 2007: 357)
Este conjunto de principios ofician como ejes rectores que estimulan el llamado
a la individualidad, a la reflexión de sí, a establecer una determinada relación consigo
mismo, y en este sentido, se evidencia la implementación de lógicas de gobierno que tienden
a la auto-conducción de la conducta. Es decir, estas nuevas formas racionales de regular la
conducta de los individuos y las sociedades, ésta “biopolítica” tiende evidentemente, hacia
la gestión de las conductas, más aún, y principalmente hacia la autogestión.
Es a partir de aquí, que podría vincularse esta nueva lógica que la formación de
subjetividad asume con las conceptualizaciones y los estudios acerca de la noción de
gubernamentalidad planteada también por Foucault M. entendiendo este concepto como:
“ (….) un campo estratégico de relaciones de poder , en el sentido más
amplio del término y no simplemente político (…) el análisis de la
gubernamentalidad debe referirse a una ética del sujeto definido por la
relación de sí consigo” (2008: 247).
De esta manera y en este complejo marco, el Estado actúa como agencia de gobierno,
implementando nuevas lógicas de conducción de la conducta. Es un estado que
implementando nuevas acciones gubernamentales bajo el amparo de la competitividad y la
productividad deja a la población librada a su propia suerte (Grinberg, S. 2008) Todo ello
supone nuevas reconfiguraciones no solo económicas sino también a nivel social y cultural
afectando directamente a los sujetos.
Es decir se trata de procesos emergentes en el marco de una sociedad que deviene
gerencial (Grinberg, S. 2008), caracterizada por la traslación de responsabilidad en manos
de los sujetos, de las comunidades, de las instituciones.
En este escenario los individuos somos llamados al compromiso, a la
responsabilidad compartida, a ser seres flexibles para enfrentar los cambios constantes.
Ahora, “el estado es un abridor de caminos, un promotor, un propulsor de
las actividades que deben desarrollarse en la comunidad, su accionar es
hacer que los otros hagan. No se trata de imponer programas. Sino de
generar que los otros encuentren. Aquí radica el giro epistémico del
gerenciamiento: el eje radica en posicionarse como principio de acción que
ya no hay camino, el camino debe buscarlo y encontrarlo cada quien. Por lo
cual si ya no hay una forma de hacer las cosas, la función del estado sólo
puede ser la de acompañante” (Grinberg, S. 2008: 152)
Los ciudadanos debemos hacernos cargos de nuestra vida, debemos preocuparnos
y ocuparnos por la salud, la seguridad, la educación. En un mundo donde la cultura “easy” 6
representa el ideal de sociedad, el discurso de la autoayuda, de “hágalo usted mismo”
invaden día a día los distintos ámbitos sociales. De esta manera, se presenta un cambio en
las funciones del estado; “la biopolítica decimonónica expresaba el hacer vivir y dejar morir,
231F231F

Easy, marca de una empresa que vende productos que cada uno de forma autónoma puede hacer
solo en su casa.
6
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en nuestro presente, entendemos, se produce una operatoria diferente que se expresa como
dejar vivir y dejar morir” (Grinberg S. 2009: 298)
Desde este marco biopolítico los sujetos experiencia su paso por la escuela. Es allí
donde nos detenemos en este escrito, entendiendo la experiencia como aquello que le pasa
al sujeto. En la obra de Foucault, a quien recuperamos, la experiencia se presenta de
diversos modos (1954, 1961, 1994); aquí importa recuperar el trabajo del autor, como
nombramos anteriormente, en torno de los “focos de experiencia” (2003) en tanto permite
analizar los procesos de subjetivación como efectos de las relaciones de poder y saber
presentes en las instituciones escolares. En el presente diversos autores recuperan el
concepto de experiencia y lo incorporan a sus estudios en el ámbito educativo (entre otros,
Dubet y Martuccelli, 2007; Kessler, 2002; Duschatzky; 1999; Redondo, 2004; Larrosa, 2006;
Kohan, 2006; Santillan, 2010; Suárez, 2009; Grinberg, 2008 y 2010, Carli, 2012). Retomando
a Dubet y Martuccelli (1997), la noción de “experiencia escolar” remite a la manera en que
los sujetos combinan las diferentes lógicas de acción que estructuran las dinámicas de las
instituciones educativas. Los autores advierten que para comprender lo que "fabrica" una
escuela, debemos indagar no solo los programas de estudios, roles y métodos de enseñanza,
sino también "captar la manera con que los alumnos construyen su experiencia, "fabrican"
relaciones, estrategias, significaciones a través de las cuales se constituyen en ellos
mismos."(1998: 15). Recuperamos dicho trabajo y asumimos el carácter relacional de la
experiencia respecto del conjunto de las experiencias sociales de los jóvenes. Si, como
sostiene Perrenoud (1994), los sentidos del trabajo escolar y del oficio de estudiante se
construyen en situación, es decir, dentro de una interacción y una relación, en una
perspectiva más amplia, como lo es la de la experiencia escolar en su conjunto, el carácter
relacional y situacional de la misma se impone toda vez que se comprende que "las
experiencias producidas en los diferentes dominios de la vida diaria producen las distintas
voces que los estudiantes emplean para dar significado a sus mundos" (McLaren, 1994: 270)
En este sentido, recuperamos la perspectiva de Larrosa cuando afirma que "tomar los
dispositivos pedagógicos como constitutivos de la subjetividad es adoptar un punto de vista
pragmático de la experiencia de sí. Reconocer la contingencia y la historicidad de esos
mismos dispositivos es adoptar un punto de vista genealógico" (Larrosa, 1995:291).
Desde este marco y a modo de posibles avances de investigación presentamos a
continuación parte del trabajo de campo que estamos realizando en escuelas secundarias
del Área Metropolitana de Buenos Aires. Seleccionamos relatos y notas de campo
desarrolladas entre 2010 y 2014 en dos escuelas Secundarias de José León Suárez 7, de la
provincia de Buenos Aires. En ellas hemos realizando entrevistas formales e informales con
estudiantes y docentes de diferentes cursos, observaciones de distintas clases, a la vez que
contamos con material audiovisual ya que realizamos una vez por semana talleres
documentales con estudiantes de una de las instituciones. Asimismo, durante 2011 hemos
realizado encuestas en 15 escuelas secundarias públicas del Partido de San Martín. Del
material de campo, comenzaremos con un episodio 8 de un día de clase en un aula de una de
23F23F
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Ambas escuelas secundarias están emplazadas dentro en y cerda, de un barrio que llamamos
Reconquista, por estar ubicado sobre la cuenca hidrográfica homónima localizada en la región
metropolitana de la ciudad de Buenos Aires.
8 La noción de episodio remite a un suceso que forma parte de un evento más global. En clave literaria,
sería un capítulo, un momento singular y diferenciado en la trama del texto que se enlaza con otros
formando un todo o conjunto. El análisis de episodios ha sido utilizado como herramienta teóricometodológica en gran parte de las investigaciones que suelen enmarcarse en el campo de la
“microhistoria”. Surgida en la segunda parte del siglo XX, la microhistoria comienza a centrar su
atención en los individuos y en el modo en que estos piensan el mundo, atendiendo no a grandes
acontecimientos de la historia sino a pequeños –aunque no por ello menos importantes- episodios
de la vida cotidiana. “El historiador etnográfico estudia la manera como la gente común entiende el
mundo”, sostiene Darnton (1987: 11) en Grinberg y Armella (2010) Orlando G. Dafunchio S. (2014)
“Docentes y estudiantes en contextos de extrema pobreza urbana. Un análisis de episodios escolares
7

– 785 –

las escuelas. Sin duda, presentamos una selección, un recorte que explicita una mirada
determinada sobre una situación. Sin embargo, nos permite, eso creemos, comprender
aquello que observamos repetidamente en estas y otras aulas. ¿Qué nos sugieren, entonces,
esta escena escolar?

ESTAR-SIENDO ESTUDIANTE ENTRE “LA QUEMA”, “LOS TIROS” Y “MI ESCUELA”
Clase Ciencias Sociales
Ingreso para realizar una actividad con fotos junto a la docente de Ciencias Sociales 9.
Presento un libro con fotografías de la escuela y del barrio Reconquista que realizaron
alumnos de quinto y sexto año en el marco de un taller documental. Dentro del aula se
encuentran nueve estudiantes y la profesora de Ciencias Sociales.
Profesora (P) – Hoy vamos a hacer un trabajo para que presenten en la feria de ciencias, la
idea es que elijan un tema de su vida cotidiana, algo que les interese y vamos a sacar fotos
de eso y escribir historias
Maxi 10 (M)- ¿Un tema nuestro? Es que somos todos villeros (Gritando luego risas)
P: ¿Por qué decis eso?
Brian (B) - Porque todos nos dicen villeros.
(Dos de los estudiantes salen del aula, vuelven al rato con sándwiches y dos gaseosas M y
Agus se paran arriba del banco y me piden un libro. Se lo llevan a su escritorio, pasan las
hojas y comentan)
M- Esta es mi vecina.
Ana (A) -Acá esta mi casa
(Puedo ir al baño dice Juan mientras sale Brian, al rato vuelve. Están sentados en grupo)
J: esa mi vecina esta cerca de la panchería que voy siempre.
P- ¿Qué otros temas les gustaría sacar fotos y de qué quieren escribir las historias?
J -Yo soy cartonero, soy pobre vio, va todos lo somos, él también (señala a uno de sus
compañeros quien grita “cállate que decís”)
P- ¿Pero qué estás diciendo?
(Intervengo): Ese es un buen tema también, podemos sacar fotos de eso.
A-Está bueno, vamos a Capital y él a la quema (se rien).
J- Y vos las tomas pastillas (risas)
P -Ese es un tema que también podemos pensar, la cuestión de la droga: ¿Qué pasa en el
barrio con eso?
J: Hay narcos por todos lados.
B: Se cagan a tiros todos los días. A mi primo lo mataron. Está todo mal. Por estallar
(M sale del aula, desde la ventana le comenta a la profesora que va al quiosco)
P- ¿Y la gendarmería? La policía ¿No está?
B- No hacen nada.
(Entra M. sale J)
J (desde la ventana grita) “¿Hoy vamos a la sala de computación?”
Timbre del Recreo.
Nota de campo. Primer año. Turno tarde
30 de Septiembre – Año 2013.
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Situación registrada, que puede parecernos excepcional, pero refleja mucho de
aquello que venimos observando desde el año 2009. Los jóvenes expresan en sus relatos su
vida cotidiana: van junto a sus familias a la quema, a zonas de sectores medios de la ciudad
en tiempos del dejar vivir” Cuadernos de pensamiento biopolítico latinoamericano. UNIPE: Editorial
Universitaria
9 La clase fue planificada junto a la docente ante el pedido de la profesora quien nos comento “este
grupo es muy difícil, ya no sé que hacer. Quiero dar clases pero es muy difícil y ya no se me ocurre
nada” (Nota de campo-2013)
10 Los nombre de los estudiantes se han modificado para preservar su identidad
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a recolectar basura como recurso de vida, jóvenes que diariamente conviven con la muerte
violenta de un amigo, un vecino, un familiar. Historias que necesariamente emergen en la
escuela, a veces de modo espontáneo entre medio de una clase, en el patio, en una entrevista,
otras -como se observa en la escena- como parte de un trabajo específico sobre la vida
cotidiana de estos estudiantes.
Proponemos, a modo de hipótesis -como explicitamos en la introducción-, que la
producción de experiencias escolares se presentan en íntima relación con las experiencias
de la vida cotidiana 11 que los jóvenes viven en el barrio donde transitan sus días. Esto
sucede en las distintas clases sociales y segmentos que conforman el conglomerado urbano,
pero en ese escrito nos abocamos al estudio de escuelas emplazadas en contextos urbanos
de extrema pobreza y degradación ambiental y el modo en que estas experiencias
conforman el cotidiano escolar.
La urbanidad contemporánea se nos presenta como una unidad fragmentada,
imagen de un todo discontinuo que podemos entender como metropolización selectiva
(Prevot Shapira, 2001) configurando segmentos desiguales. En este proceso, desigual y
combinado, se configuran los dispositivos pedagógicos contemporáneos y la escolaridad se
modula y se produce en estas condiciones. En las escuelas emplazadas en espacios urbanos
hiperdegradados (Davis, 2008; Grinberg, 2012) el territorio constituye un espacio donde
los sujetos quedan librados a lógicas de funcionamiento que no siempre controlan, que
acaso nunca van a controlar, derivando en una multiplicidad de afectaciones y estados de
ánimo, donde la desazón, el vacío aparente y la creatividad constante modulan el transcurrir
cotidiano: ya no es, como en Benjamin (2012) el joven artista cargado de spleen que recorre
las calles de la ciudad perdido en la masa; ahora es el joven de los cordones pobres, el
supuesto excluido incluido del paisaje citadino cotidiano que busca el “paraíso artificial” en
la gran urbanidad.
Estas formas van modulando las actuales maneras de “hacer escuela” 12 y del estar
siendo estudiante. Jóvenes que sortean diariamente todo tipo de conflictos presentes en el
entramado social: inseguridad, violencia, problemáticas ambientales, estigmatizaciones y
exclusiones sociales. En definitiva, todos productos de la explotación a la que son sometidos
los sectores pauperizados (Castell, 1996)
En las conversaciones con los estudiantes registramos:
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Fui a la quema varias veces. Mi viejo ahora va a la capital. A veces voy a
cartonear con él. (Mati)
Todo se inunda, cuando llueve no puedo salir de casa porque el agua y el
barro llega hasta la ventana. Puedo sacar fotos de eso (Brian)
Yo sé como lo mataron a Enzo 13. Era amigo de mis primos. Todos los días
se cagan a tiros. Mataron a mi primo también el año pasado (Agus)
238F238F

Al escuchar, y leer, situaciones desgarradoras, inenarrables –en el sentido de que las
palabras son sonidos vacíos al contrastarlas con la frialdad de los hechos- surge la necesidad
de comprender que no nos enfrentamos a excepciones, si no a sucesos que parecen
convertirse en algo habitual en las ciudades, y que constituyen parte de la vida en los barrios
del Conurbano. “Parece que todo está por estallar”, comentó Brian (estudiante), pero en vez
de una gran explosión terminal, se sucede un campo minado sobre el que se camina todos
los días y va llevándose, de a poco, a los que transitan sobre él (Auyero J.: 2014). Como supo
decir Benjamin poco antes de morir: la tradición de los oprimidos nos enseña que “el estado
Cuando hablamos de experiencia de vida cotidiana estamos haciendo referencias a las condiciones
de vida por fuera de la escuela.
11
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de excepción” en el cual vivimos puede volverse regla de actuación: hoy la rutina del modelo
productivo se transforma en un ciclo diario de violencia y descomposición, donde lo abyecto
es el caldo diario de excepciones normalizadas (Agamben, 2001; Grinberg, 2012; Dafunchio,
Orlando, 2014). En otras palabras, se trata de procesos de metropolización que se
evidencian en el arrojamiento de grandes sectores de la población a situaciones extremas
de exclusión y vulnerabilidad social, donde el viejo fusible sistémico del ejército de reserva,
que pensó Marx, se va volviendo permanente, fijando una población creciente en unos
indeterminados bordes porosos del sistema capitalista (Foucault, 2008)
En estas condiciones, los sujetos – en este caso docentes y estudiantes- se
encuentran ante la urgencia de organizar sus vidas y la escuela en el día a día con las
herramientas que disponen. En las escuelas que realizamos trabajo de campo observamos
diversas estrategias para salir adelante y llevar a cabo la escolaridad. A veces de modo
exitoso, otras sin saber cómo seguir, es entonces cuando la desorientación y desazón se hace
carne. “Este año se puso muy complicado. Hace años que trabajo acá, pasamos por todo: chicos
que venían sin comer, problemas con el agua, con las ratas por todos lados pero este año se
puso terrible, nunca antes habían disparado en la puerta de la escuela. Tiros por todos lados,
a cualquier hora, en cualquier lugar” (Docente). En tanto una estudiante nos comenta:
“ahora no me gusta esta escuela porque hay mucho quilombo, acá se agarran a los tiros”.
¿Cómo continuar entendiendo la normalidad escolar cuando la propia vida de los
estudiantes y docentes se encuentran en constante estado de degradación?
Una de las características que observamos en la vida escolar en estos territorios se
refiere a cómo los sujetos son interpelados activamente a tomar parte en la regulación de
sus conductas. Los nuevos modos del ejercicio del poder promueven individuos que se
autogobiernen, “sujetos libres para sacar provecho de la propia existencia, mediante la
gestión responsable de sus vidas (Rose, 1997:28). Como señalan Foucault (2007), junto a
otros pensadores que trabajan la idea de gubernamentalidad (Rose, O’Malley y Valverde,
2006), a partir de un conjunto de enunciados que comenzaron a aparecer, a mediados del
siglo XX, se configura una nueva lógica en el gobierno de la población (Grinberg, 2009,
2012). Se trata de nuevas lógicas en el ejercicio de lo que Foucault (2007) llamó biopolítica.
Hasta fines del siglo XX el Estado era concebido como garante y responsable de la vida; como
referimos anteriormente, el poder soberano tenía un doble juego sobre ella: por un lado,
fabricarla y, por el otro, dejarla morir. En cambio, en el presente:
“asistimos a un proceso por el cual la política se despoja de
responsabilidades o, dicho de otro modo, recoloca su accionar en un lugar
donde la nuda vida ya no es responsabilidad de la esfera soberana, en donde
la fabricación de la vida pasa a ser un problema del self y ello sin implicar
que dicha esfera (el estado) pierda el control sobre esa vida. Del hacer vivir
y dejar morir que supuso la biopolítica en el siglo XIX estamos pasando al
dejar vivir y dejar morir” (Grinberg, 2008: 162).
Bajo esta gubernamentalidad liberal Foucault plantea que entre el poder soberano,
el poder disciplinario y el biopoder no hay una sucesión histórica, sino relaciones de
complementariedad (Foucault, 2006). Agamben (2001) y Butler (2006) han profundizado
esa dirección, analizando la articulación entre el modelo de poder jurídico-institucional y el
modelo biopolítico. El pensador italiano establece la existencia, en el interior del Estado, de
núcleos de soberanía donde la vida de algunos individuos y grupos queda,
excepcionalmente, encarnizadamente expuesta a los mecanismos de dominación del poder.
De hecho, la esfera política se funda en la producción de una vida nuda excluida del campo
de los derechos –de otra manera, según la fórmula de Agamben, una vida incluida bajo la
forma de la exclusión–. Se trata de un poder que, a diferencia de las micro-prácticas de la
disciplina, renuncia a ejercer control y protección, dejando la vida expuesta a formas
extremas de la violencia. Agamben propone la noción estado de excepción para referir a esos
sitios en los que la ley queda en estado de suspensión pero, a la vez, forman parte del
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entramado social. Hay una vida en estado de emergencia concebida como excepción, un
espacio biopolítico donde el orden jurídico se encuentra suspendido: la tierra de los Homo
sacer, “los muertos vivientes de la política, arrastrándose espectralmente afuera de la ley”
(Agamben, 2001). Estas situaciones son claramente identificables en los gobiernos de facto,
o en los campos de concentración. Sin embargo, siguiendo los trabajos de Grinberg (2012)
podemos analizar como estas formas se presentan en los barrios del Conurbano, donde la
pobreza es producida y reproducida de acuerdo a la lógica del sistema capitalista, y la vida
se rige no por las leyes y las normas que se consideran legítimas, si no por un continuo
estado de excepción de lo legal, lo normativo general, lo correcto, etc. Está claro que “las
villas miseria no constituyen campos de concentración ni de refugiados; sus habitantes
pueden circular por la calles de la ciudad y, por lo menos, en su status formal nada les impide
entrar, salir, y mucho menos trabajar. Pero viven en los bordes simbólicos del dentro/fuera”
(Grinberg, 2012: pág). Estas formas en que se presenta la fragmentación configuran y
condicionan las maneras del estar siendo estudiante. Los jóvenes ingresan, transcurren y
viven su escolaridad entre medio de una trama de violencia y exclusión que los asecha
diariamente: la nuda vida se presenta como caldo de amenaza constante. La experiencia
escolar se modula bajo esta excepción-normalizada.
Y es aquí donde emerge, en el transcurrir diario de la cotidianeidad escolar, un
cuestionamiento central: ¿Qué posibilidades tienen hoy los integrantes de la escuela-esa
escuela en ese contexto y con esas características- de tejer una trama de significaciones
que les permitan romper las maneras excluyentes de incluirse dentro del sistema? ¿Cuáles
sus potencialidades para usar sus herramientas de significación y de producción de sentido
para romper el estado de excepción?
Resulta interesante volver la mirada hacia los estudiantes, hacia cómo refieren a su
escolaridad. Es allí donde, probablemente, encontremos alternativas para pensar en la lucha
diaria de estos jóvenes que sobreviven a sus propias condiciones de existencia.
Naia, Jorge y Naty ante la pregunta sobre su escuela y la escolaridad comentaron:
Vengo porque creo que la escuela es importante para ayudar a mi familia,
para trabajar. Ayudar a mi mamá para dar de comer a mis hermanos.
Terminó la secundaria, voy a la facultad. Todo así y si quiero voy a la
facultad y ahí ayudo a mi familia” (Naia, 12 año. Estudiante 1° año-2014).
Ingresé a esta escuela el año pasado. Me cambie para acá, vine y me quedé.
Esta escuela me parece bien, es mejor. Los profesores son buenos, algunos
son buena onda. Te explican, saben. Pero otros son ortivas, gritan, dice buen
día y copian, “copia y listo”, nada. En algunas escuelas te enseñan y otras
no. Quería aprender. Acá me dan cosas que son para mi edad. De poco
aprendí (Jorge, 17 años. 5° año. 2014)
En esta escuela aprendo bastante, los profesores son buenísimos. Algunos
son malditos pero algunos son estrictos pero tienen sentido del humor.
Estudio y jodo al mismo tiempo. La escuela me sirve para poder
encaminarme, elegir un buen camino, como si fuera una segunda casa, hay
contención. A veces tengo cara media triste y los profesores, el director te
aconseja, y los estudiantes también. Te encontrás. De parte de la escuela en
general hay contención” (estudiante, 17 años. 5° año- 2014)
Relatos que nos recuerdan el mito igualitario, la esperanza de ascenso social, el
lugar de contención y refugio, aspectos atribuidos a las escuelas durante gran parte del
siglo XX (Dussel, Brito y Nuñez, 2007). Pero quizás, también, como describe Langer E. “la
educación o la escolarización sea una de las conquistas que han obtenido y conservan
estos jóvenes, ya que en contextos de pobreza urbana los estudiantes buscan a la escuela
porque allí no sólo se educan o aprenden sino que se encuentran con diferentes
posibilidades” (2013:pág).
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Sin duda la demanda de escolaridad por parte de los estudiantes implica procesos
de reproducción del propio sistema (Baudelot y Establet ,1990; Bowles y Gintis,1981). Sin
embargo, parafraseando a Bernstein, consideramos que en todo proceso de reproducción
sistémica se encuentran líneas de producción por parte de los sujetos. La escuela, más allá
de todos los presagios que la ubican en crisis o fuera de tiempo es lugar clave. Para los
jóvenes la escuela involucra un encuentro, un espacio de posibilidad. Un espacio para
recolocar la palabra en el mundo. Justamente, nos detenernos en aquello que los jóvenes
producen en su reclamo de escolaridad y en el modo que este nos interpela ética y
políticamente. Y emerge aquí una apuesta política.

PALABRAS FINALES A MODO DE CONCLUSIÓN
“Voy a negar el mar nadando”
Gabo F.
Nos detuvimos a la largo del escrito en estas desiguales formas de habitar el mundo,
donde hay sectores que conforman la población liminar de la que hablaba Foucault (2007),
donde las experiencias de vida dolorosas/traumáticas atraviesan la vida escolar y nos
vemos arrojados a preguntarnos por el lugar que asume esta institución. Muchas veces la
escuela queda atrapada en el dolor, el abatimiento cotidiano y sin embargo los estudiantes
afirmar desde sus relatos el sentido: la escuela como parte de sus vidas. Es aquí que Deleuze
nos recuerda no hay nada más intimidante que la confirmación de la vida, del deseo allí
donde solo esperamos muerte o quietud porque se trata de jóvenes cuyas vidas no hacen
más que mostrar en la excepción cotidiana la condición de humanidad que,
sistemáticamente, es negada y rechazada en estos espacios. Deseo de vida que nos interpela
ética y políticamente.
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RESUMO: No dia 1° de janeiro de 2015 a presidenta Dilma Roussef, ao assumir o Governo
do Brasil, profere o seu discurso de posse. Após afirmar que em seu primeiro mandato o
“Brasil alcançou um feito histórico, superamos a extrema pobreza”, a presidente reeleita
proclama o lema do atual governo: “Brasil, Pátria Educadora”. O pontapé inicial do Governo
Dilma nos provoca a refletir sobre a centralidade que a Educação no Brasil tomará nos
próximos anos, mas, ao mesmo tempo, nos convoca a pensar sobre qual educação é essa e
quais são os seus usos. Assim, neste trabalho, procuramos problematizar os sentidos que a
Educação toma no Governo brasileiro, buscando entender de que forma as estratégias
colocadas em ação neste momento, operam sobre os sujeitos para a condução de suas
condutas. No caso específico deste trabalho entenderemos políticas públicas como práticas
que articulam diferentes saberes, posicionando a Educação como central nos discursos
contemporâneos. Para esse propósito, optamos por analisar o discurso de posse proferido
pela presidente Dilma Roussef em 1° de janeiro de 2015 e as estratégias colocadas em ação.
Olhamos para esse conjunto de materiais nos valendo dos conceito-ferramentas dos estudos
foucaultianos, em especial governamento e biopolitica. A partir das nossas análises, foi
possível perceber que se faz necessário a constituição de uma pátria educada para a
operação de estratégias biopolíticas. Além disso, reafirmamos que a ideia de Pátria
Educadora atua como uma importante forma de governamento das condutas.
ABSTRACT: On 1 January 2015 the President Dilma Roussef, to take the government of
Brazil, gives his inaugural address. After stating that in his first term "Brazil reached a
historic achievement, overcome extreme poverty," the re-elected president proclaims the
motto of the current government: "Brazil, Country of Education". The government of Dilma
kickoff causes us to reflect on the centrality of education in Brazil will take in the coming
years, but at the same time, calls us to think about what education is this and what are their
uses. In this work, we tried to question the directions that education takes on Brazilian
government, seeking to understand how the strategies put into action at this time, operate
on the subjects to conduct their conduct. As far as this work understand public policies and
practices that articulate different knowledge, positioning education as central in
contemporary discourses. For this purpose, we chose to analyze the inaugural speech
delivered by President Dilma Roussef on 1 January 2015 and the strategies put into action.
We look at this set of materials in making use of the concept tools of Foucault studies,
particularly government and biopolitics. From our analysis, it was revealed that is necessary
a formation of an educated country for the operation of biopolitics strategies. We also
reaffirm that the idea of a Country of Education acts as an important form for the
government of the pipelines.

MEUS QUERIDOS BRASILEIROS E BRASILEIRAS
Só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próspero.
Democratizar o conhecimento significa universalizar o acesso a um ensino
de qualidade em todos os níveis – da creche à pós-graduação; para todos
os segmentos da população – dos mais marginalizados, os negros, as
mulheres e todos os brasileiros (BRASIL, 2015a, s/p).
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A Educação perpassa todos os meandros da vida pública e privada. No setor público
ela se constitui em carro chefe dos discursos e de práticas que buscam ressonância e
aprovação da sociedade. Os últimos governos brasileiros estiveram ancorados na
perspectiva de romper os muros da exclusão e levar as camadas populares às rampas de
acesso ao trabalho, à moradia e à educação. Com base nesse trinômio constituíram-se
programas que se tornaram lemas do governo. No discurso de posse deste ano da
presidenta Dilma Roussef, ela anuncia uma “Pátria Educadora” que priorizará a educação
promovendo a escolarização e indicando também que as ações do governo devem apontar
para um sentido formador, ético e cidadão, além do espírito republicano.
Para entender o lema “Pátria Educadora” deve-se percebê-lo como uma estratégia
de Governo. Ao orientar, durante o seu discurso, todos os ministros da necessidade de
enfatizar a Educação em todas as pastas e construir uma prática colaborativa com o
Ministério da Educação – que dê visibilidade ao lema – a Presidenta salienta a necessidade
de mostrar à população que o Governo assume essa centralidade, através de uma postura
ética e formadora de um país efetivamente cidadão. Essas práticas agem sobre a população
e constituem um sentimento sobre o que seria essa “Pátria Educadora”, em operações que
nos subjetivam e ensinam algo.
Ao mesmo tempo, essa centralidade está engendrada a um conjunto de políticas que
caracterizam o estilo de Governo que regula o coletivo através do biopoder e dos impactos
sobre todas as dimensões da vida humana. Compreender essa relação permite-nos pensar
que a Educação é “agenciada a biopolíticas e a uma determinada forma de
governamentalidade neoliberal” (COSTA, 2009, p.172), ou seja, a Educação está engendrada
em políticas e processos concernentes a uma forma de pensar do Governo, a uma forma de
racionalidade, a uma lógica que institui condutas e formas de ser da vida em sociedade.
Dessa forma, a Educação também vai sofrendo modificações e se configurando de forma
diferente, pois atende a racionalidades específicas.
Assumir a Educação como central se configura como uma estratégia biopolítica de
condução da vida em sociedade. O lema “Brasil, Pátria Educadora” convida todos os sujeitos
a fazerem parte do jogo econômico, político, social e cultural. Assim, este trabalho, tem como
objetivo, ao analisar o discurso de posse proferido pela presidenta Dilma Roussef,
problematizar os sentidos que a Educação toma no Governo brasileiro, buscando entender
de que forma as estratégias colocadas em ação neste momento, operam sobre os sujeitos
para a condução de suas condutas. Olhamos para esse conjunto de materiais nos valendo
dos conceito-ferramentas dos estudos foucaultianos, em especial governamento e
biopolitica.
Para tanto, apresentamos inicialmente, em “Pátria educadora como estratégia de
governamento”, os deslocamentos que a Educação sofreu ao longo dos tempos, desde a
invenção da principal instituição para sua efetivação, a instituição escolar até os dias de
hoje. Através desses deslocamentos, percebemos as formas pelas quais, a educação age no
governamento da população, configurando-se como uma estratégia biopolítica. Em seguida,
em “Outras estratégias”, destacamos algumas passagens do discurso de posse da presidenta
Dilma Roussef, a fim de exemplificar nossas reflexões.

PÁTRIA EDUCADORA COMO ESTRATÉGIA DE GOVERNAMENTO
Não é recente e nem ao acaso que a Educação tem tomado centralidade nas diversas
estratégias de Governo. Num breve recuo histórico, vemos que no engendramento da escola
no século XVII, essa instituição foi pensada como capaz de disciplinar os sujeitos e adequálos a um tipo específico de sociedade que se organizava na época. De acordo com Veiga-Neto
(2006, p. 31) “a escola moderna funcionou — e em boa medida continua funcionando —
como um conjunto de máquinas encarregadas de criar sujeitos disciplinados num e para um
novo tipo de sociedade que se gestava após o fim da Idade Média”. Pode-se afirmar que a
escola moderna disciplinou os corpos, organizou e esquadrinhou o tempo e separou e
sistematizou o conhecimento. Na Modernidade foi a escola, mais do que qualquer outra
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instituição, que subjetivou os sujeitos a serem desta ou daquela maneira, operando modos
de ser adequados com o que a sociedade esperava.
A escola foi sendo concebida e montada como a grande – e (mais
recentemente) a mais ampla e universal máquina capaz de fazer, dos
corpos, o objeto de poder disciplinar; e assim, torná-los dóceis; [...]. Na
medida em que a permanência na escola é diária e se estende ao longo de
vários anos, os efeitos desse processo disciplinar de subjetivação são
notáveis. Foi a partir daí que se estabeleceu um tipo muito especial de
sociedade, à qual Foucault adjetivou de disciplinar (VEIGA-NETO, 2007,
p. 70-71).
Já com o advento do movimento da Escola Nova, que ficou conhecido no Brasil na
década de 1920, foram pensadas muitas reformas educacionais. Nessa medida, outras
formas de se entender a educação eclodiram. Temas sobre o desenvolvimento da criança,
aluno como centro de interesse, necessidade dos indivíduos e aprendizagem foram trazidos
para o discurso pedagógico do século XX. Contudo, foi Rousseau que já no século XVIII
inaugurava um deslocamento no pensamento pedagógico, propondo a centralização do
ensino na criança e deixando à margem a importância dada aos procedimentos de ensino
(ROUSSEAU, 1984 [1762]), o qual foi incorporado pelos escolanovistas. Tal entendimento
provoca um deslocamento nos modos como a educação é vista. Coutinho e Sommer (2011)
nos trazem:
[...] o escolanovismo foi condição de possibilidade para a lógica da
educação como arte de governar, na medida em que a ênfase deste
movimento estava na necessidade de se substituir a função
disciplinadora da escola tradicional por uma função governamental da
escola nova (COUTINHO; SOMMER, 2011, p. 89).
Nesses breves exemplos, podemos ver que, embora as práticas mudem, a Educação
continua conexa a modos de exercício de Governo e de governamento ― que, segundo VeigaNeto (2002) inclui as diversas formas de governar. Nesse entendimento, podemos pensar
que, embora as racionalidades e as formas de exercício de poder se desloquem ou se
modifiquem, ainda estaremos governando e procurando conduzir a cada um e a todos.
Foucault em sua obra, quando se dedica ao estudo das questões éticas, nos traz um
entendimento sobre esse exercício de poder sobre nós e sobre os outros. O autor chama de
governamentalidade “o encontro entre as técnicas de dominação exercidas sobre os outros
e as técnicas de si” (FOUCAULT, 1994, p. 2).
Dentre as diversas técnicas exercidas, Foucault (2011) em seus últimos escritos,
também nos fala de um governo pela verdade. A partir de textos e escritos da antiguidade
greco-romana, o autor nos traz importantes colaborações sobre as práticas de si em
diferentes períodos históricos e mostra técnicas que exigem do sujeito que diga a verdade
sobre si mesmo. Para Avelino (2011) ao pensarmos sobre essa verdade, importa o seu poder
e seus efeitos na subjetivação dos sujeitos.
É um entendimento sobre a verdade que se afasta do transcendental e se desloca
para uma verdade imanente que vincula o sujeito a si mesmo. “O sujeito e a verdade não
estão vinculados aqui, como no Cristianismo, pelo exterior e como que por um poder que
vem de cima, mas por uma escolha irredutível da existência” (GROS, 2010, p. 618). O sujeito,
ao tomar para si as verdades disseminadas por essas operações, subjetiva-se e exerce
operações sobre si que reforçam tais verdades.
Hoje, vemos uma proliferação de verdades que sao produzidas e se instituem. No
meio educacional contemporâneo, muitos autores ao estudarem os rumos e a centralidade
da Educação, nos fazem pensar sobre alguns dos discursos e práticas que hoje são tomados
como verdade. Noguera-Ramirez (2009) problematiza a ênfase que a aprendizagem assume
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nos dias de hoje; Veiga-Neto (2008) discute uma flexibilização dos currículos; Aquino
(2012) aponta um alargamento do raio de ação escolar e mostra que também se ampliam
as incumbências dos professores; Fabris e Traversini (2013) discutem a ideia de uma escola
que, para além da preocupação com os conhecimentos escolares, procura gerenciar os
riscos, primando pelo acolhimento dos alunos e oferecendo assistência; Lockmann (2013)
nos traz que, de forma imanente à racionalidade política neoliberal no Brasil, acontece a
proliferação das Políticas de Assistência Social que se articulam com um fenômeno que
podemos chamar de educacionalização do social. Já para Ó (2013), a moderna escola de
massas pode ser discutida como uma “expressão prática das tecnologias de governo da
alma” (2013, p. 190).
Nos exemplos de discursos e práticas educacionais contemporâneas discutidas
pelos autores, entendemos que cada uma delas, de um ou de outro modo, vão se
engendrando como verdades. São verdades relacionadas com o político e com o
autogoverno numa preocupação da ordem do governo das condutas. A Educação é a
verdade que governa e conduz.
Assim, quando a presidenta Dilma Roussef aciona a Educação como central e diz que
esse é o caminho, ela está produzindo uma verdade que é usada como estratégia de Governo.
Nessa perspectiva, todos serão convocados e é possível que parcerias ― públicas e privadas
― sejam estabelecidas em nome dessa verdade que captura e subjetiva os sujeitos. No
neoliberalismo o Estado chama cada sujeito como parceiro para o desenvolvimento de suas
ações, o que não significa a ausência do Estado ou o seu desaparecimento, pois “o
abrandamento da presença do Estado não significa o seu desaparecimento; ao contrário,
significa a sua presença em cada prática institucionalizada ou não” (LOPES, 2009, p. 166).
Todos são convocados a compartilhar, a atuar e a ser responsável pela Educação.
Além disso, também podemos dizer que ao tomar a Educação como central, são
acionados modos específicos de conduzir os sujeitos dentro da racionalidade neoliberal
vigente, a qual os educa para um determinado fim. Na racionalidade neoliberal, a escola e a
Educação tornam-se centrais.
[...] a partir da emergência da racionalidade política neoliberal em nosso
país assistimos a uma proliferação de políticas, programas e projetos que
utilizam a escola como mecanismo de efetivação para agir sobre o social,
conduzindo a vida dos sujeitos de determinados modos e com isso
gerenciando o risco que muitos podem produzir a si e ao restante da
população (MACHADO; LOCKMANN, 2014).
Isso também nos faz pensar que é preciso uma “Pátria Educada” para que estratégias
sobre o indivíduos continuem funcionando. A escola se torna um dos locus privilegiados
para que certas verdades ganhem força e para que algumas ações sejam efetivadas. Muitos
dos programas de governo que procuram gerenciar riscos e incluir a todos, são mobilizados
dentro da escola, o que nos faz pensar que a Educação e a escola são grandes parceiras do
Estado neoliberal brasileiro, implicadas em estratégias de uma biopolítica contemporânea.
Com isso, entendemos que, a partir do lema “Brasil, Pátria Educadora” é possível
pensarmos em dois movimentos. Um primeiro que toma a Educação como verdade a que
todos devem colaborar e assumir para si, operando estratégias de condução das condutas e
processos de subjetivação. E um segundo que, ao tomar a Educação como fundamental, a
percebe como central para a efetivação de estratégias biopolíticas de governo.

OUTRAS ESTRATÉGIAS
Em meu primeiro mandato, o Brasil alcançou um feito histórico: superamos
a extrema pobreza. Mas, como eu disse - e sei que é a convicção e a
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expectativa de todos os brasileiros -, o fim da miséria é apenas um começo
(BRASIL, 2015a, s/p).
Perceber um movimento de continuidade em relação às ações do Governo Dilma é
fundamental para entendermos como nos constituímos uma pátria que coloca a Educação
como objetivo central de um governo. Um primeiro passo foi a captura dos sujeitos através
de uma inserção social representada pela superação da pobreza. Mas, esse era “apenas um
começo” – como a presidenta Dilma anuncia em seu discurso de posse de janeiro de 2015.
Percebemos que, a partir da superação da pobreza, dispõem-se estratégias de
governamento dos sujeitos que necessitam de uma “Pátria Educadora” para funcionar. Esse
lema, então, poderia permitir que outras estratégias biopolíticas sejam colocadas em
funcionamento, a partir do fato de termos sujeitos educados.
Ao mesmo tempo, a Educação se torna ferramenta essencial para uma
governamentalidade neoliberal, pois é necessário que cada um seja educado para o jogo
econômico, para a competição e para o empresariamento de si. Assim, teremos sujeitos que
respondem a um objetivo social, que hoje encontra-se cada vez mais vinculado a um objetivo
de mercado. É através dessa educação que é possível que os sujeitos sejam capturados e
tenham o desejo de permanecer no jogo. Lopes (2009) aponta que existem três condições
para dar sustentação ao neoliberalismo: ser educado em direção ao jogo, permanecer no
jogo e, por último, desejar permanecer no jogo.
Percebemos que a Presidenta chama constantemente a ideia do desejo, do “querer
mais” vinculado a ideia de avanço social do povo brasileiro, como podemos ver no excertos
a seguir:
Já fizemos muito nos últimos oito anos, mas ainda há muito por fazer. E
foi por acreditar que nós podemos fazer mais e melhor que o povo
brasileiro nos trouxe até este momento (BRASIL, 2011 – grifos nossos).
Sei que vocês querem mais e melhor [...] (BRASIL, 2015b, s/p – grifos
nossos).
O recado que o povo brasileiro nos mandou não foi só de reconhecimento
e de confiança, foi também um recado de quem quer mais e melhor
(BRASIL, 2015a, s/p – grifos nossos).
O povo brasileiro quer mudanças, quer avançar e quer mais (BRASIL,
2015a, s/p – grifos nossos).
Dar melhores condições e educar a população para buscar esse avanço é uma
estratégia biopolítica para conduzir os sujeitos a uma postura competitiva e mercadológica,
vinculada ao desejo de ter mais e oferecer mais, conforme destaca a presidenta.
O meu sonho é o mesmo sonho de qualquer cidadão ou cidadã: o sonho
de que uma mãe e um pai possam oferecer aos seus filhos oportunidades
melhores do que a que eles tiveram em suas vidas (BRASIL, 2011, s/p)
Outro ponto interessante de análise é o de problematizar, no discurso da presidenta
Dilma, o fato de que embora o lema do seu Governo seja uma “Pátria Educadora”, suas ações
não se restringem a um único campo. A educação não está vinculada somente a área escolar
e às universidades, mas sim a todas as ações educativas que podem influenciar num melhor
gerenciamento da população. A verdade é a educação, como já ressaltamos, mas uma
educação capilarizada em diversos setores.
Para corroborar com essa afirmação, trouxemos um recorte, um pouco longo, mas
de suma importância para entendermos como a Educação, para além do espaço escolar,
difunde-se como uma estratégia biopolítica, pela saúde, segurança, assistência social, entre
outros.
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Assumo meu segundo mandato com mais esperança do que assumi o
primeiro. Assumo esse mandato com uma certeza: nós estamos juntos
com a dignidade, estamos juntos de pé, e com a força da imensa fé que
temos no povo desse país. De pé e com fé porque nós vamos juntos fazer
a reforma política. De pé e com fé porque o Brasil será a verdadeira pátria
educadora e os brasileiros terão acesso a educação de qualidade, da
creche à pós-graduação. De pé e com a força da fé nesse país, porque
vamos mudar a Constituição para permitir que o governo federal assuma
a responsabilidade para melhorar a segurança pública. De pé e com a
força da fé, porque vamos melhorar a nossa saúde, vamos garantir mais
acesso a exames e a consultas com especialistas. De pé e com fé, porque
vamos garantir emprego de qualidade, baseado na expansão da
economia, na formação profissional e na inovação. De pé e com fé, porque
apostamos em cada vez mais empregos e salários valorizados, porque
vamos continuar com a política de valorização do salário mínimo. De pé e
com fé, porque vamos continuar o Minha Casa, Minha Vida, o Prouni, o
Fies, o Ciência sem Fronteiras. Somos capazes de fazer isso porque somos
um povo que garantiu emprego e salário quando o mundo desempregava
e arrochava. Somos capazes de fazer isso porque, nesses últimos 12 anos,
nós mudamos o Brasil (BRASIL, 2015b, s/p – grifos nossos).
Desta forma, percebemos o quanto a educação se torna importante e como todos são
convocados a compartilhar e trabalhar a favor de um país educado. Assim, utiliza-se a
educação como um difusor que atinge os mais variados campos de ação de um Governo hoje.
Quadro 1: Figura produzida para ilustrar os campos de ação
do Governo numa Pátria Educadora.

Neste quadro procuramos mostrar que existe um grande raio de ação do Governo
que tenta atingir vários campos. Na citação anterior, além de se preocupar com a Educação,
a presidenta também destaca a importância da saúde, da segurança, do meio ambiente e do
desenvolvimento social. Nesse sentido, não só a Educação será contemplada, mas todas as
áreas citadas acima. Talvez todas essas estratégias do Governo irão convergir para tornar o
Brasil uma pátria educada. A articulação dessas áreas age no sentido de tornar mais
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adequadas as condutas dos sujeitos para os objetivos de um jogo econômico que precisa de
sujeitos educados para funcionar.
A proliferação de ações governamentais fortalece a inserção e a permanência desses
sujeitos no jogo, auxiliando a construção de condutas mais adequadas e desejadas a um tipo
de sociedade, uma vez que estes diferentes campos de ação do Governo possibilitam as
condições básicas para uma organização de vida previstas dentro de uma lógica de mercado.
A partir da aquisição de condições mínimas sociais, os sujeitos se subjetivam a permanecer
no jogo e, ao mesmo tempo, assumem a Educação como uma verdade deste tempo que
propicia melhores condições de vida para todos.

ÚLTIMAS PALAVRAS
A educação é um locus privilegiado para que estratégias de governamento e ações
biopolíticas, que visam a condução da conduta daqueles sujeitos inseridos no jogo
econômico, se efetivem. A articulação da Educação a outros campos de ação do Governo age
no sentido de tornarem mais adequadas as condutas dos sujeitos que estão inseridos na
lógica da governamentalidade neoliberal, pois essas ações contemplam diferentes âmbitos
da vida social, como saúde, segurança, desenvolvimento social e meio ambiente. Nessa
lógica acreditamos que a Educação perpassa esses setores de forma privilegiada. É através
desta Educação e de um sujeito educado que se produz um sujeito mais governável.
Ao bradarmos “BRASIL, PÁTRIA EDUCADORA’ estamos dizedo que a
educação será a prioridade das prioridades, mas também que devemos
buscar, em todas as ações do governo, um sentido formador, uma prática
cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano (BRASIL,
2015a, s/p).
Só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próspero
(BRASIL, 2015a, s/p).
Nessa perspectiva, a Educação toma força de verdade, pois está disseminada em
todas as ações do Governo. Os sujeitos, convocados por essa verdade, subjetivam-se e atuam
em prol dessa verdade. Esse movimento que toma a Educação como verdade, opera como
uma estratégia de condução da conduta dos sujeitos, os quais são por ela subjetivados,
sentindo-se, incluídos neste jogo e convocados a permanecerem e a atuar no mesmo.
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RESUMO: Este texto é um recorte de uma pesquisa em andamento cujo objetivo inicial é
investigar o processo de constituição de uma norma surda a partir das práticas de inclusão
no CAS (Centro de Atendimento Pedagógico ao Surdo), situado no Estado do Espírito Santo.
O trabalho em questão analisa os materiais produzidos utilizando os conceitos-ferramentas
cunhados por Michel Foucault: governamento, subjetivação e normalização. Por meio desses
conceitos-ferramentas poderemos discutir as verdades que possibilitaram a constituição de
uma norma surda por meio da hipervalorização da Libras no contexto educacional do aluno
surdo. Ao posicionar-nos de maneira a problematizar as práticas “que operam na
constituição de uma subjetividade” (WITCHS, 2014, p. 24) inclusiva, entendemos que criase uma ilusão que o aluno aprende. Em contrapartida as famílias e as escolas tem uma
sensação de alívio da ansiedade produzida pela necessidade de inclusão. Acreditamos que
as práticas de inclusão empregadas pelo CAS podem ser caracterizadas como práticas que
regulam e organizam o que os sujeitos surdos fazem, falam ou agem, constituindo uma
experiência. Para discutir essa regularidade será necessário analisar as práticas discursivas
e os regimes de verdade que a constituem. Assim neste trabalho vamos investigar essas
práticas por meio de uma pesquisa do tipo etnográfica que produzirá o material de pesquisa
a partir da análise de documentos, da vivência com a comunidade escolar que constitui esse
Centro e das entrevistas abertas empregadas quando necessário.
PALAVRAS-CHAVE: Libras, Surdo, Governamentalidade, Norma.
RESUME: This text is a part of a research in progress whose initial objective is to investigate
the process of constitution of a deaf normal from the inclusion of practices in the CAS
(Educational Service Center Deaf) located in the state of Espírito Santo. The work shall
evaluate the material produced using the concepts tools coined by Michel Foucault:
governament, subjectivity and normalization. Through these concepts tools can discuss the
truths that made possible the formation of a deaf normal through the overestimation of
Brazilian Sign Language in the educational context of deaf students. By positioning
ourselves in order to question the practices "that operate in the constitution of a
subjectivity" (WITCHS, 2014, p. 24) inclusive, we understand that an illusion is created that
the student learns. Counterpart families and schools have a sense of relief of anxiety
produced by the need for inclusion. We believe that inclusion practices employed by the
CAS can be characterized as practices that regulate and organize that deaf people do, tell or
operate to constituting an experience. To discuss this regularly will be necessary to analyze
the discursive practices and regimes of truth that constitute it. So in this paper we
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investigate these practices through an ethnographic kind of research that will produce
research material from the document review, the experience with the school community
that is this center and open interviews used when needed.
KEYWORDS: Brazilian Sign Language, Deaf, Governmentality, guidelines.

1 PENSANDO AS PRÁTICAS DE INCLUSÃO DE OUTRO MODO...
Que estranha sociedade é a sociedade normativa. Estranha mesmo!
Inclui para depois excluir, classifica para normalizar, ordena para
controlar, opera na normalidade para marcar a anormalidade.
MÁRCIA LISE LUNARDI
Temos a impressão, neste momento, de uma mesa lotada de “peças” que estão a
nossa espera, para serem manuseadas. No caso deste trabalho, entendemos ser necessário
manusear as ferramentas-metodológicas de governamento, subjetivação e normalização
que visa analisar como o Centro de Atendimento Pedagógico ao Surdo (CAS), localizado no
município de Vitória, Espírito santo, instituição criada e mantida pelo Governo Estadual,
atua como dispositivo 3 disparador de um discurso que hipervaloriza o ser surdo, a Libras e
a inclusão desse sujeito nos espaços escolares.
A fim de tratar sobre a noção de governamento iremos recorrer aos escritos de
Veiga-Neto e Lopes(2011), “num breve alerta metodológico”.
241F241F

Ao usarmos a palavra governamento – e não governo –, pretendemos
marcar uma diferenciação que nos parece importante. [...], ao invés da
palavra governo, a palavra governamento, atualmente em desuso na
língua portuguesa, nos parece mais apropriada para designar a ação, ato
ou efeito de governar (Veiga-Neto, 2002). Desse modo evita a
ambiguidade que resulta do mesmo uso da palavra – governo – para
designar duas instancias que, para as teorizações foucaultianas, são
distintas: de um lado as instancias centrais do Estado (órgãos,
instituições, autoridades, etc.), pensadas ampla e maciçamente; e de
outro, as instancias microscópicas (subjetividades, sujeitos,
partilhamento de identidades, etc.) onde se desenrola o poder
microfísico. (VEIGA-NETO e LOPES, 2011, p.6)
Assim, ao fazer uso do termo governamento é possível perceber que são designadas
ações do Estado sobre a condução das condutas dos sujeitos que fazem parte da comunidade
surda, como um agente capaz de operar sobre o sujeito, de modo que o mesmo possa ser
subjetivado, e desenvolva ações refletindo suas práticas consigo mesmo e com o outro.
“Governando a si mesmo, ele governará melhor sua família; governando melhor sua família,
ele governará melhor a cidade” (VEIGA-NETO e LOPES, 2011, p. 154)
Observando autores como Veiga-Neto (2011), Lopes (2009 e 2013), Rech (2013),
Menezes (2011), dentre outros, entendemos que a escola “ocupa um espaço importante no
processo de governamentalização do Estado” (LOPES e FABRIS, 2013, p. 20). Lopes e Fabris
citam Veiga-Neto (2000, p. 190) para aprofundar a relação entre escola e
governamentalidade:
[...] a escola organizou-se enquanto instituição capaz não apenas de gerar
novos saberes [...], como também de funcionar como locus de
acontecimentos acessível ao controle e à aplicação dos novos saberes e,
Citando Rech (2013), “por dispositivo, Michel Foucault, em seus estudos, mostra-nos que podemos
entender “um conjunto decididamente heterogêneo, que engloba discursos, instituições,
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados
científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas”. (RECH, 2013, p. 37)
3
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principalmente, de preparar as massas para viverem num Estado
governamentalizado. (LOPES e FABRIS, 2013, p. 20)
Sob essa ótica para que o Estado Moderno pudesse conduzir as condutas dos
sujeitos, ao criar a possibilidade de governar o outro pelo outro, era necessário criar espaços
para difundir na população os dispositivos de condução. E a escola, é um desses espaços,
“funcionando como uma máquina de governamentalização que consegue ser mais poderosa
e ampla do que a prisão, o manicômio, o quartel, o hospital” (VEIGA-Neto, 2011, p. 109). “Ela
subjetiva para regular, vigiar e, na sequencia, normalizar”. (RECH, 2013. p. 29)
Dando um salto na história, é válido pensar na discussão em torno das práticas
educacionais inclusivas, que desde a Declaração de Salamanca 4 “há um comprometimento
das nações para que a educação das pessoas com necessidades especiais se desenvolva no
sistema de ensino regular” (LOPES e FABRIS, 2013, p. 110). No Brasil, segundo Rech,
24F24F

O movimento pela inclusão educacional ganha maior destaque no
governo Lula, com a elaboração da nova Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008a), que “assegura a
obrigatoriedade da educação escolar regular para todas as crianças,
independente de suas características, deficiências, condições e
possibilidades de permanência” (RECH, 2013, p. 33)
Partindo do movimento pela inclusão proposto pelo MEC, por volta de 2005, há
início na Escola Estadual de Educação Oral e Auditiva 5, o rompimento das práticas
educacionais baseadas numa perspectiva audista, ou ouvinte. Os professores que atuavam
no Centro, num passado recente, ministravam as aulas na língua oral, não respeitando a
forma de comunicação do aluno surdo, a Libras. Isso é possível perceber nas narrativas
surdas pesquisadas por Vieira-Machado (2010)
243F243F

“Nós tínhamos que falar. A professora tinha um pedaço de pau que batia
em nossas mãos. Eu chorava muito com ela. Eu procurava a diretora da
escola e ela dizia que a professora estava certa, por que era coisa de
macaco falar em sinais. As pessoas ficavam zombando dizendo que eu era
macaca porque fazia sinais. Isso era muito ruim! Nas aulas de treino da
fala, eu errava as palavras e a professora me beliscava. Uma vez chegou a
apertar meu nariz ao ponto de sangrar, porque eu não conseguia falar o
R. Era uma coisa horrível! Mas nada de Português mesmo. Era um monte
de palavras soltas.” [S., 38 anos]. (VIEIRA-MACHADO, 2010, p. 130)
“Eu nunca entendi por que as professoras sempre ficam atrás da gente
falando. Não adianta, não vamos ouvir. Ouvimos, na melhor das
hipóteses, os barulhos. Mas as palavras? Nunca. As professoras
colocavam um fone no meu ouvido e ficavam atrás de mim falando.
Primeiro perto do ouvido esquerdo e depois do ouvido direito. Nunca
entendi por que ela fazia isso, porque eu sou surda, não é... muito
complicado. E depois ela vinha com o microfone para falarmos também.
Eu tinha a maior dificuldade de perceber o que estava sendo dito por ela.
Mas ela não queria que percebêssemos. Queria que ouvíssemos! E o
ditado para compreendermos leitura labial?! As professoras falavam e
nós tínhamos que apontar a palavra no quadro. Eu chutava porque nunca
Elaborada durante a Conferência Mundial de Educação Especial, realizada em Salamanca, Espanha,
entre 7 e 10 de junho de 1994.
5 No decorrer do trabalho, iremos nos referir à escola como CAS (Centro de Capacitação de
Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez)
4

– 803 –

entendia nada. E ainda levava beliscão.” [J, 34 anos] (VIEIRA-MACHADO,
2010, p. 139)
A partir da leitura de um artigo publicado nos Anais do 2º Seminário de Pedagogia
Surda (2007) é possível entender que as práticas normalizadoras não estavam presentes
apenas no que concerne em fazer o surdo falar. É interessante observar que na atualidade,
onde a inclusão está inserida dentro da grade de inteligibilidade, é perceptível que para o
Estado todos os surdos se comunicam através da Libras.
[...] todos 6 os alunos usam a língua de sinais dentro e fora da sala de aula,
fazendo perguntas e questionamentos em LIBRAS o que permite cada vez
mais a necessidade de nossa escola no que concerne à capacitação dos
professores e técnicas para atendimento às pessoas surdas para o seu
desenvolvimento educacional e sociocultural. (BOMFIM, OLIVEIRA e
LOPES, 2007, p. 123-124)
24F24F

A própria estrutura de organizacional do CAS, permite analisar o seu funcionamento
sobre essa perspectiva. Para isso destacamos um trecho extraído de um documento redigido
pelos profissionais do Centro no ano de 2008:
Núcleo de formação de profissionais da educação: tem por objetivo
oferecer cursos de formação continuada para profissionais que atuam ou
que irão atuar na área da surdez e da surdocegueira. A equipe deste
núcleo deverá oferecer diversos cursos, de forma sistemática, atendendo
as demandas dos sistemas de ensino;
Núcleo de apoio didático pedagógico: tem a função de apoiar os alunos
surdos, profissionais e comunidade escolar, por meio de um acervo de
materiais e equipamentos específicos necessários aos processos de
ensino aprendizagem;
Núcleo de tecnologias e de produção de material didático: tem por
objetivo dar suporte técnico à produção de materiais didáticos em língua
de sinais. Adequar materiais de complementação didática, tornando-os
acessíveis aos alunos surdos;
Núcleo de convivência: Espaço para a troca de experiências, pesquisas e
desenvolvimento de atividades culturais e lúdicas, entre pessoas surdas
e ouvintes, entre pessoas ouvintes e surdocegas.
Embora seja relevante pensar que a Libras é essencial para a educação de surdos, e
que com o surgimento das práticas inclusivas pelo Estado brasileiro, a Língua Brasileira de
Sinais é hipervalorizada, o sujeito surdo (usuário da Libras) passou a ser visto como o
personagem principal para efetivação de sua identidade. Foram criados discursos que
inventaram realidades para os sujeitos com surdez. Para uma melhor compreensão do
discurso sob a ótica dos estudos foucaultianos, vale recorrer a Foucault (Apud LOPES;
THOMA, 2013) que propõe a compreensão do discurso não como um conjunto de signos
(elementos significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas
que formam sistematicamente os objetos de que falam.
Na esteira da discussão sobre a hipervalorização do surdo no cenário educacional,
segundo Bomfim, Oliveira e Lopes (2007): “Ninguém melhor do que o próprio surdo para
indicar os procedimentos considere o saber elaborado, sem desmerecer seu contexto
histórico-cultural”. (BOMFIM, OLIVEIRA e LOPES, 2007, p. 124-125). E ainda, “os surdos são
o centro de todas as mudanças”. (Idem, p. 127)
Grifo meu. Um exercício ao pensamento: “Todos os surdos são realmente usuários da Língua
Brasileira de Sinais?”.
6
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Fazendo uma breve menção a construção do currículo, mais uma vez é destacada a
importância da presença do sujeito surdo, da cultura surda a ser respeitada, com o objetivo
de se efetivar a identidade surda, o mais cedo possível. Segundo Perlin 7(2000, p. 24) “o
currículo precisa estar envolvido num processo cultural inerente aos surdos. O contato do
sujeito surdo com as manifestações culturais dos surdos é necessário para a construção de
sua identidade”.
Percebemos que a partir do momento em que foram implantadas políticas públicas
de inclusão, primeiramente pelo Estado, foram estabelecidas práticas discursivas de
hipervalorização do surdo.
245F245F

Os sujeitos com surdez são conduzidos a agir e a interagir sobre si
mesmos, definindo formas de ser específicas e de acordo com as verdades
que os subjetivam mais fortemente, a partir da intervenção de experts,
de professores, da família, da comunidade, daqueles que governam o
Estado e normatizam e regulam as formas de acesso à saúde, a educação,
e a ações de assistência, entre outros, os sujeitos. (LOPES e THOMA, 2013,
p. 111).
Vale ressaltar que, tendo como base as Diretrizes da Educação Especial, organizada
da Secretaria Estadual de Educação (2010), a educação inclusiva capixaba parte do
pressuposto que o acesso educação é um direito humano inquestionável. Sendo possível
entender que a política educacional inclusiva, é um modelo que propõe o respeito à
diversidade humana, e a educação tem um papel fundamental neste processo, favorecendo
a todos o acesso ao conhecimento e ao exercício da cidadania.
Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a
constituir a proposta pedagógica da escola, definindo como seu públicoalvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam
em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma
articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às
necessidades especiais desses alunos. (Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – MEC/SEESP – 2008).
Entendo que, para compreender a perspectiva da inclusão no âmbito dessa
pesquisa, vale recorrer aos escritos de Lopes e Fabris (2013a).
A inclusão como imperativo de Estado, mais do que apresentar como algo
que se impõe a todos, necessita contar com as normativas para fazer valer
e legislar sobre as práticas. Como imperativo, temos de aceitar essa
interpelação do Estado, mas como sujeitos desse tempo precisamos
radicalizar a crítica, para que possamos analisar as condições de
possibilidade para que os diferentes gradientes de inclusão sejam vividos
e que a inclusão não seja entendida como um desafio permanente.
(LOPES e FABRIS, 2013a, p. 110).
Assim, não pretendemos nessa pesquisa assumir uma posição dicotômica ou crítica
em relação à inclusão. Entendemos que neste trabalho, cabe a nós “problematizar as
diversas práticas discursivas que determinam as verdades sobre a inclusão” (LOPES e
FABRIS, 2013a, p. 13), que operam na constituição do ser surdo dos alunos matriculados no
CAS.

7
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A inclusão na contemporaneidade é pensada “como uma estratégia do Estado
brasileiro para fazer acontecer um tipo de governamentalidade 8 alinhada com o nosso
tempo” (LOPES e FABRIS, 2013a, p. 26). Sendo assim, estamos subjetivados para vivermos
numa sociedade inclusiva, a fim de conduzir as condutas do outro e de si mesmo. E é sob
essa lógica que podemos situar o CAS. Perguntamo-nos sobre o porquê da manutenção de
um órgão público direcionado aos sujeitos surdos num Estado que tem uma postura
conservadora em relação à política de inclusão defendida pelo setor de Educação Especial
da Secretaria Estadual de Educação.
246F246F

O princípio da educação inclusiva deverá ser garantido na organização
escolar que favoreça a cada aluno o direito de acesso e permanência,
independente de sua etnia, gênero, idade, deficiência, condição social ou
qualquer outra situação. O aluno é sujeito de direito e foco de toda a ação
educacional, por isso deve ser mantido e seu percurso de aprendizagem
na educação básica e profissional. (Diretrizes da Educação Especial,
2010, p. 13).
Como o CAS oferta o Atendimento Educacional Especializado, nas cinco áreas de
conhecimento (Linguagens e Códigos, Libras, Ciências Humanas, Ciências da Natureza I e
II), é cobrado pelas famílias, escolas e alunos a auxiliarem os alunos surdos nas tarefas
curriculares que estão sendo transmitidas pelo ensino regular. Assim o aluno surdo que está
matriculado no ensino regular na maioria das vezes não tem contato com outros surdos, e é
possível que a aquisição da língua 9, numa família de pais ouvintes, ocorra apenas com a
entrada deste aluno no CAS. Além disso, em muitos momentos do aluno chegar ao CAS sem
ser alfabetizado. E na maioria das vezes as escolas são passivas diante dessa situação,
avançando o aluno, avançando o aluno sem que ele saiba ler seu próprio nome, ou domine
as quatro operações, por exemplo.
É possível que essas práticas somadas possam criar uma espécie de subjetividade
inclusiva, a partir uma ilusão sobre um determinado conceito de inclusão, para o Estado e
para a escola em que está matriculado, que o surdo consegue desenvolver seu conhecimento
no mesmo ritmo que todos os outros não surdos. Que pelo fato de estar incluído, ter um
intérprete em sala de aula, e no contra turno frequentar o CAS, existe a possibilidade de
torna-lo um sujeito capaz de competir com igualdade. Lopes e Fabris (2013a), recorrem à
Menezes (2011) para identificar a subjetividade inclusiva.
247F247F

[...] subjetividades essas que, pelas técnicas de revelação de si, são
sujeitadas na busca de verdade que as constituem. Tais verdades,
instituídas pelos saberes (da medicina, da estatística, da psicologia, da
sociologia, etc) construídos por nós sobre nós mesmos, tornam-se úteis
ao Estado na relação que este estabelece com as instituições – nesse caso
a escola – para a produção de subjetividades da acordo com seus fins e
racionalidades. (MENEZES, 2012, p. 19)
É possível dizer que, analisando as práticas educacionais produzidas no interior do
Centro geram uma ilusão da inclusão. E quanto a isso, estamos nos referindo à forma como
o Estado opera nas ações que são ali desenvolvidas.
Com isso espera-se um espaço escolar que acolha a todos, seja acessível
e crie uma série de estratégias e instrumentos a fim de garantir a
estabilidade de todos os alunos da escola. Dentre as estratégias destaco
Governamentalidade “significa em Foucault, o conjunto de ações de governamento somadas as
ações de subjetivação (LOPES e FABRIS, 2013a, p. 23).
9 Quando menciono a aquisição da língua, estou me referindo à Libras e ao português escrito.
8
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uma das verdades que tem se instaurado na educação e que contempla
as adaptações curriculares. Cria-se com isso a ilusão de um território
inclusivo, onde todos os alunos irão aprender e onde toda e qualquer
dificuldade será sanada através dessas adequações. (RECH, 2010, p. 145146)
O CAS acaba sendo esse centro que opera para a estabilidade dos alunos surdos na
escola regular com práticas que aliviam a tensão de uma possível “não inclusão” dos alunos
surdos. Práticas como realizar as tarefas solicitadas pelos professores da escola regular para
que os alunos surdos, angustiados, diante do suposto trabalho hercúleo, as entreguem
prontas. Em contrapartida, todos estarão mantidos em seus lugares definidos pelo Estado.
O aluno, o professor da sala regular e a família, com sensação de alívio.
Porém, ao problematizarmos práticas como essas que estabilizam a sensação de
inclusão, acreditamos “que operam na constituição de uma subjetividade” (WITCHS, 2014,
p. 24) inclusiva, criando uma ilusão de que o aluno aprendeu aquele determinado conteúdo.
Em contrapartida as famílias e as escolas tem uma sensação de alívio, uma vez que a tarefa
foi entregue no prazo determinado para o professor, e consequentemente o aluno surdo
poderá ser avaliado pela escola, sendo utilizada a mesma metodologia curricular tanto para
alunos surdos quanto para não surdos. E assim, a escola estará cumprindo seu papel que é
formar sujeitos capazes de exercerem a cidadania e se tornarem produtivos, uma vez que
estarão incluídos.

2 INTERROGANDO O CAS: QUESTÕES QUE NOS ATRAVESSAM.
Em alusão a alegoria da caverna – livro VII d’A República – Platão argumenta quem
deve governar o Estado grego. “Para o filósofo, ainda que estejamos tragicamente
confinados para sempre numa caverna, podemos e devemos recorrer ao mundo da luz,
exterior e ideal, de modo a não vivermos iludidos pela escuridão, mas podemos nos
aproximar da verdade”. (VEIGA-NETO e LOPES, 2010, p.153-154).
O interior da caverna representa à escuridão, a falta de informação, a ignorância.
Cabe ao sujeito percorrer o caminho que o conduzirá a luz, a razão, ao conhecimento. “Quem
já chegou lá, não deve ficar lá, extasiado diante da verdade, mas deve voltar repetidas vezes
e conduzir e reconduzir os que ainda se acham presos à escuridão” (Idem).
Recorremos à narrativa de Platão para dar início da abordagem sobre o papel da
escola (no caso desse estudo, do CAS) na condução das condutas do sujeito surdo. Entendo
ser interessante mencionar que a escola, não apenas é um dispositivo de condução, como
também um ponto de encontro, de lutas, enfim, uma referência para o surdo na atualidade.
Um local em que muitas marcas surdas foram e são construídas.
A comunidade surda tem ao longo dos anos, transformado o espaço
escolar em um lugar de sua própria construção. Como um lugar de
encontro, os surdos transformaram a escola em um campo frutífero de
articulação e invenção de marcas culturais. (LOPES e VEIGA-NETO, 2010,
p. 130).
Antes de problematizar o papel do CAS e a condução das condutas das práticas que
constituem o ser surdo, vale fazer uma breve definição do que é o CAS. Sua própria
existência é posta em dúvida uma vez que não está definido se a instituição de ensino é uma
escola, ou um Centro de Apoio ao Surdo. Pensamos que não cabe a nós respondermos essas
perguntas, queremos “com este empreendimento, utilizar [...] esboços passados para, com e
por meio deles pensar o presente” (RECH, 2013, p. 25). Sendo assim, analisando
documentos envolvendo o CAS, é possível perceber que para o Estado, ora o CAS é
denominado como uma escola, ora como um Centro.
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O CAS funciona no espaço da atual Escola Estadual de Educação Oral e Auditiva de
Vitória, cuja proposta é transformar a escola num centro para atender as
peculiaridades [...]
A escola Estadual de Educação Oral e Auditiva divide o horário dos alunos em dois
tempos, no primeiro as questões disciplinares, o conteúdo proposto pela escola
regular, já que a escola Oral e Auditiva atua como apoio [...]
Trecho Extraído do artigo: Reconstrução da Imagem da Escola de Surdos, p. 128.
Em 2005, foi instalado o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de
Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) [...]
Diretrizes da Educação Especial na Educação Básica Para a Rede Estadual de Ensino, p.
10.
O papel da EOA como Centro de referência é orientar o sistema de ensino na
organização do atendimento educacional especializado (AEE), na produção de
material acessível e na formação de professores para atuarem na educação especial na
perspectiva da educação inclusiva.
Trecho do slide de orientação para os CAS, elaborado pela SEDU (2010).
Assim, podemos considerar que ainda não está claro para o Estado, o que é o CAS.
Se uma escola, ou um Centro de Atendimento Educacional Especializado. Porém,
independente da forma como o CAS é nomeado, ora pelo Estado, ou pela comunidade surda
capixaba, é possível considera-lo como um dispositivo disparador que hipervaloriza o ser
surdo, tanto nas práticas de governamento da circulação desse discurso, quanto nas práticas
dos movimentos surdos.
Parafraseando Lopes e Thoma (2013), por que no CAS?
Porque historicamente observa-se que é na escola que os sujeitos com
surdez se deparam com outra possibilidade de ser, que não aquela
inventada pelos discursos clínico-terapêuticos de reabilitação da fala.
Isso significa que é na escola, especificamente na escola que permite a
convivência surda, entre surdos, que se tornaram materiais as condições
para o desenvolvimento de processos de construção das identidades
surdas. (LOPES e THOMA, 2013, p.111)
Etimologicamente o termo surdo tem origem no latim (surdus) e no grego (kophós),
com duplo sentido: o home que não escuta e que não é entendido.
Segundo Lopes (2011), “a surdez é uma grande invenção”. Invenção que está na
forma como as pessoas olham a surdez, ou seja, como olham o indivíduo que não ouve.
Pensamos ser interessante abordar que há diferentes discursos que subjetivam os sujeitos
surdos. Para Lopes e Thoma (2013) “há aqueles discursos que subjetivam o surdo para a
condição de deficiente, para a condição de surdo, e para viver como implantando”. Sendo
assim, há diferentes normalizações surdas, que procuram enquadrar as pessoas em
determinado modelo.
A normalização pode ser vista a partir dos estudos sobre a norma. Ao
pensar o conceito de norma, Canguilhem (2006) mostra que a norma
serviria para retificar, para endireitar, e só poderia ser estabelecida
através de uma medida, de um valor. Normalizar seria, então, o mesmo
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que impor uma existência cuja variedade e disparidade se apresentariam
como algo estranho”. (RECH, 2013, p. 28)
Para essa pesquisa pretendemos nos situar no sujeito, nas práticas que constituem
o ser surdo e nas aulas de apoio pedagógico disciplinar, ministradas para alunos surdos
matriculados no CAS, no contra turno ao ensino regular.
Conforme a publicação das Diretrizes da Educação Especial na Educação Básica e
Profissional para a Rede Estadual de Ensino (2010) é possível entender a existência e
garantia de direito à inclusão a todos os alunos matriculados no ensino regular, da Rede
Estadual de Ensino, num modelo conservador em relação ao discurso da inclusão.
A construção de uma sociedade inclusiva exige mudanças de ideias e
práticas. Nenhuma sociedade se constitui bem sucedida se não favorecer,
em todas as áreas da convivência humana o respeito à diversidade que a
constitui. Neste sentido, a educação tem papel fundamental para
favorecer, a todos os cidadãos, a possibilidade de acesso ao conhecimento
historicamente produzido pela humanidade e de sua utilização no
exercício da cidadania. (Diretrizes da Educação Especial, 2010, p. 13).
E por ser um local de referência para os surdos, a implantação do CAS numa parceria
MEC/SEDU 10, e num momento em que a política neoliberal 11 brasileira, mais precisamente
no Governo Lula, passa a movimentar os sujeitos para a “obrigatoriedade do Ensino na
Escola Regular, tendo agora a Escola Especial como um local para apoio pedagógico” (RECH,
2013, p. 35), pode ser pensada como uma estratégia de controle da comunidade surda.
“Portanto alguns marcadores culturais – tais como luta, vida em comunidade, língua de
sinais – são isenções surdas pela manutenção de sua própria existência” (LOPES e VEIGANETO, 2010, p. 128).
E o CAS, oficialmente denominado como Escola Estadual de Educação Oral e
Auditiva, está situado num espaço simbólico de lutas surdas, sendo uma referência para a
comunidade surda capixaba. Foi neste espaço de resistência 12, que surdos lutaram,
principalmente, para a manutenção de sua língua. Para evidenciar essas lutas, entendo ser
válido recorrer à narrativa de um sujeito surdo, extraída do livro de Vieira-Machado (2010).
“Os sinais na escola eram proibidos. Batiam na mão. Era difícil. Nós os tínhamos como
segredo. Só falávamos em segredo e fazíamos sinais escondido. Ficávamos vigiando e as
professoras não viam. Não podiam ver”. [S. 58 anos] (VEIRA-MACHADO, 2010, p. 121).
Assim mantendo o Centro, o Estado pode ter encontrado uma forma de absorver a
resistência surda, ou ainda um controle das lutas surdas, participando de toda a
movimentação da comunidade surda nas dependências do CAS. “Tal articulação necessita
de investimentos sobre os indivíduos, para que ele se sujeite às normas criadas por todos”.
(LOPES e VEIGA-NETO, 2010, p. 133). Assim, adaptando uma frase de Oksala citada por
Rech, “os surdos são subjetivados e tem o comportamento modificado numa incessante
tentativa de se aproximar do normal, e nesse processo, se torna certo tipo de sujeito”.
(RECH, 2013. p. 39)
248F248F
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MEC: Ministério da Educação; SEDU: Secretaria Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo.
O neoliberalismo, conhecido também por “liberalismo avançado” ou “liberalismo tardio”, pode ser
pensado a partir de uma perspectiva foucaultiana, através de duas tendências: a primeira alemã, e a
segunda norte-americana. Para Foucault (2007ª, p. 157) nessas duas formas o problema do
neoliberalismo “passa por saber como se pode ajustar o exercício global do poder político aos
princípios de uma economia de mercado”. (RECH, 2013, p. 36)
12 Resistência, partindo da análise dos estudos foucaltianos “é uma experiência de subjetivação, de
autonomia. A resistência é um combate particular, ela não afronta o inimigo para inflingir uma
derrota [...], o que ela pretende é enfraquece-lo e fazê-lo bater em retirada (GARCIA, 2013, p. 109)
10
11
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RESUMO: O presente artigo trabalha a teoria biopolítica construída por Foucault, bem como
demonstra como se perpetuam as práticas biopolíticas nos centros urbanos. O objetivo é
evidenciar como a urbanização, enquanto saber científico corrobora com o agravamento de
práticas que segregam parte da população no contexto das grandes cidades. Alguns
conceitos chave da teoria biopolítica são trabalhados ao longo do artigo, de modo a
possibilitar maior entendimento para as pessoas que tem contato com o tema pela primeira
vez. Nesse sentido, trabalhamos com o biopoder, a biopolítica, a governamentalidade e a
normalização da sociedade. Conclui-se que a urbanização funciona como mecanismo
biopolítico de segregação que permite nas cidades a criação de bolsões de pobreza, a
manutenção de um sistema de mobilidade urbana deficitário, que perpetua por suas normas
a segregação entre as pessoas que podem viver nos grandes centros e as que devem
permanecer longe desse espaço.
PALAVRAS-CHAVE: biopolítica, biopoder, urbanismo, governamentalidade, segregação.
CITY FOR WHOM:
BRIEF ANALYSIS OF THE SEGREGATION MECHANISMS IN URBAN SPACE.
ABSTRACT: this article deals with political theory built by Foucault, and demonstrates how
to perpetuate the biopolitics practices in urban centers. The goal is to show how
urbanization, while scientific knowledge confirms the worsening of segregator practices of
the population in the context of large cities. Some key concepts of biopolitics theory are
worked throughout the article, to enable greater understanding for people who have
contact with the subject for the first time. In this sense, we work with biopower, biopolitics,
governmentality and the normalization of society. We conclude that urbanization works as
biopolítical mechanism of segregation that allows the cities to create pockets of poverty,
maintaining a deficit urban mobility system, which perpetuates by their standards
segregation among people who can live in big cities and those to stay away from that space.
KEYWORDS: Biopolitics, Biopower, urbanism, governmentality, segregation.

1. INTRODUÇÃO
Analisando diversas notícias de jornais e revistas que publicavam fatos relacionados
ao tratamento dispensado à população em situação de rua, aos artesãos nômades e também
as pessoas que vivem em ocupações urbanas, surgiu a indagação: como se perpetuam as
práticas biopolíticas nos centros urbanos? O tema é pertinente porque relaciona a teoria
biopolítica desenvolvida por Michel Foucault a problemas contemporâneos, mas dos quais
os estudos de direito não se ocupam, usualmente.
Percebe-se, por meio dos mecanismos biopolíticos é possível reforçar e agravar
situações de segregação, exclusão e guetização de uma parcela da população das cidades,
haja vista elas não conseguirem se encaixar no status de bom, sadio (sujeito normalizado,
adestrado). Nesse contexto, a urbanização surge enquanto saber científico que legitima os
mecanismos de segregação utilizados no planejamento e manutenção das cidades.
Mestranda em Teoria do Direito pela PUC Minas. Graduada em Direito pela PUC Minas. Advogada.
Mestre e Doutor em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da UFMG; Professor Adjunto dos
programas de graduação e de pós-graduação da Faculdade de Direito da PUC Minas, além de
professor da graduação da Faculdade de Direito Milton Campos.
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Importante destacar que os mecanismos não possuem a pretensão de serem bons
ou maus para as pessoas, mas sim servir aos interesses de mercado, de forma que se
produza cada vez mais e com o mínimo de esforço e investimentos possível. Porém, esses
mecanismos, sejam eles de segurança, de poder ou disciplinares, acabam por reforçar a
mensagem de que aquelas pessoas que não estão normalizadas não podem viver no mesmo
meio em que demais pessoas vivem. E por isso eles são separados, excluídos, guetizados,
afastados dos grandes centros, do fácil acesso aos bens e serviços e de todas as vantagens
que isso pode trazer.
No presente artigo é abordada a atualidade do pensamento de Foucault décadas
depois de sua morte, falando sobre a estética da cidade, que está extremamente ligada ao
racismo de Estado, exemplificando essa afirmativa com um ato administrativo normativo
editado pelo Município de Belo Horizonte que visa a supressão de seres humanos não
normalizados. Abordam-se também os mecanismos de subjetivação que criam diferentes
cidadanias e a criação dos espaços protegidos, mas também dos espaços em que a
subcidadania é presenciada.
Nesse sentido, é possível constatar o surgimento dos bolsões de pobreza, que são
claramente divididos dos bairros já urbanizados, apesar de nem sempre serem distantes
uns dos outros. É possível observar também o problema da circulação das pessoas no
espaço urbano, por não haver meios de transporte público suficientes para que as pessoas
vençam distâncias dentro de uma grande cidade, senão após muito esforço. Percebe-se,
ainda, a edição de normas jurídicas e administrativas que promovem o racismo de Estado,
insuflando a segregação e supressão de pessoas que sequer são consideradas cidadãs, por
não aceitarem viver com os mesmos parâmetros que uma pessoa normal deve viver (ter
uma casa, emprego, consumir e contribuir por meio de tributos para o Estado).
Por fim, conclui-se que é possível a afirmativa de que a urbanização funciona como
um mecanismo biopolítico que permite a criação de diferentes níveis de cidadania que
aparecem pelo fato das pessoas estarem ou não normalizadas. Esses diferentes níveis de
cidadania gera diferentes níveis de garantia de acesso a direitos e, ao mesmo tempo, criam
espaços protegidos e espaços nos quais é possível observar a multiplicação dessa
subcidadania.

2. TEORIA BIOPOLÍTICA
Na obra Em defesa da sociedade, Foucault 3 discorre sobre o discurso clássico sobre
a teoria da soberania, segundo a qual o soberano tem o poder de decidir quem pode viver e
quem deve morrer. Para essa teoria, a vida e a morte dos indivíduos não são fenômenos
naturais, mas sim um direito do soberano. Dentre as mudanças advindas com a chegada do
século XIX, Foucault destaca que ao direito de soberania seria adicionado um poder
exatamente oposto ao acima aludido: “o direito de fazer viver e de deixar morrer” 4. O autor
observa que, na segunda metade do século XVIII, é possível perceber de forma mais latente
uma nova forma de tecnologia de poder biopolítica.
A tecnologia biolítica atua sobre toda a população, ou, mais precisamente no que
Foucault denomina de homem-espécie. Ainda, a função dessa tecnologia será vigiar,
adestrar, disciplinar e também punir, na medida em que se fizer necessário 5.
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FOUCAULT, Paul-Michel. Em defesa da sociedade: curso dado no Collège de France (1975-1976).
Tradução por Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
4 FOUCAULT, Paul-Michel. Em defesa da sociedade: curso dado no Collège de France. op.cit.
5 A disciplina tenta reger a multiplicidade dos homens na medida em que essa multiplicidade pode e
deve redundar em corpos individuais que devem ser vigiados, treinados, utilizados, eventualmente
punidos. E, depois, a nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na
medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao contrário, uma
massa global, afetada por processos de conjunto que são próprios da vida, que são processos como o
nascimento, a morte, a produção de doenças, etc. Logo, depois de uma primeira tomada de poder
sobre o corpo que se fez consoante o modo da individualização tem uma segunda tomada de poder
3
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Na concepção de Foucault biopolíticas são as ações empreendidas pelo soberano
com o fim de docilizar a população. Isso é feito por meio da utilização de saberes científicos.
Por serem científicos, esses saberes são concebidos como consistentes (saber-poder) e, por
isso, legitimam e limitam o que é bom ou ruim, normal ou anormal, licito e ilícito.
Os primeiros processos biopolíticos considerados alvos de controle do governo
ocorreram na segunda metade do século XVIII, segundo Foucault, foram “os processos de
natalidade, de mortalidade, de longevidade” 6 Ainda que de forma desordenada, e até
mesmo espontânea, pela primeira vez estatísticas e dados demográficos foram observados
para se pensar numa forma primitiva de controle de natalidade e de morbilidade 7.
Importante perceber que esse pensamento acerca da biopolítica não irá atuar apenas com
relação à natalidade, mas irá perpassar todos os campos da vida da população. Isso, porque
“a biopolítica lida com a população, e a população como problema político, como problema
a um só tempo científico e político, como problema biológico e como problema de poder” 8.
Dessa forma, podemos afirmar que a biopolítica irá lidar com processos biológicos,
políticos e de relações de poder na medida em que estabelece tecnologias ou mecanismos
que irão regular a população de maneira geral, com a finalidade de aumentar a
produtividade das pessoas, embora usem diferentes campos para atingir esse fim 9.
O biopoder é exercido por meio dos dispositivos de segurança, que são todos os
mecanismos de diversas naturezas e que compõem essas práticas, intervenções,
procedimentos, que são sustentados pelos saberes. O Estado adestra corpos por meio de
mecanismos biopolíticos para que sua produtividade se eleve ao máximo possível. Sendo
assim, as ações do Estado serão empreendidas visando à máxima produtividade pelo menor
custo.
Ademais, a construção do sujeito normal também será feita por meio saber-poder
científico. A ciência vem nos falar o que é certo e normal, e tudo o que escapa ao estabelecido
é marginal. A partir daí começamos a ver a violência simbólica, que é a repressão do que não
é normal. À luz da lógica da produtividade e da determinação do normal, podemos concluir
que aquelas pessoas que não produzem, que não consomem, devem ser guetizadas,
segregadas, excluídas.
Existem na sociedade diversas instituições disciplinares que fazem o controle
permanente dos indivíduos de forma conjunta, até que os indivíduos sejam normalizados,
inseridos dentro da ideia de normal, sadio, produtivo, o verdadeiro homem de bem. Essa
normalização é feita por documentos oficiais: laudos médicos, leis, estatísticas, dentre
outras. Das instituições existentes, podemos citar a titulo de exemplo: a igreja, a medicina e
também o direito 10.
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que, por sua vez, não é individualizante, mas que é massificante, se vocês quiserem, que se faz em
direção não do homem-corpo, mas do homem-espécie. Depois da anátomo-politica do corpo humano,
instaurada no decorrer do século XVIII, vemos aparecer, no fim do mesmo século, algo que não já é
uma anátomo-politica do corpo humano, mas que eu chamaria de uma “biopolitica” da espécie
humana. FOUCAULT, Paul-Michel. Em defesa da sociedade: curso dado no Collège de France. op cit.
6 FOUCAULT, Paul-Michel. Em defesa da sociedade: curso dado no Collège de France. op cit.
7 FOUCAULT, Paul-Michel. Em defesa da sociedade: curso dado no Collège de France. op.cit.
8 FOUCAULT, Paul-Michel. Em defesa da sociedade: curso dado no Collège de France. op.cit.
9 E trata-se, sobretudo de estabelecer mecanismos reguladores que, nessa população global com seu
campo aleatório, vão poder fixar um equilíbrio, manter uma média, estabelecer uma espécie de
homeostase, assegurar compensações; [...] mecanismos, como vocês vem, como os mecanismos
disciplinares, destinados em suma a maximizar as forças e extrai-las, mas que passam por caminhos
inteiramente diferentes. FOUCAULT, Paul-Michel. Em defesa da sociedade: curso dado no Collège
de France. op.cit.
10 A normalização disciplinar consiste em primeiro colocar um modelo, um modelo ótimo que é
construído em função de certo resultado, e a operação de normalização disciplinar consiste em
procurar tornar as pessoas, os gestos, os atos conformes a esse modelo, sendo normal precisamente
quem é capaz de se conformar a essa norma e anormal quem não é capaz. Em outros termos, o que é
fundamental e primeiro na normalização disciplinar não é o normal e o anormal, é a norma 10
FOUCAULT, Paul-Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-
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A norma possui caráter prescritivo, e é a partir do que ela prescreve é que será
definido o que é normal e o que é anormal. Desde a constituição do corpo físico (ser gordo
ou magro) até a percepção de como deve ser uma familia feliz, a normalização é trabalhada
por meio das diversas formas de saber-poder que adestram corpos para que eles ajam de
acordo com os interesses do governo.
Ao pensarmos nesses mecanismos de adestramento em nível de poder estatal, é
importante ter em mente o conceito de governamentalidade. Esse termo é trazido pela
primeira vez por Foucault para se referir “à economia de saberes que irão instruir as
práticas de governo, de modo a proteger e garantir o bom funcionamento do mercado” 11.
Isso importa dizer que a governamentalidade é o conjunto de ações tomadas pelo governo
com a finalidade de que a economia permaneça equilibrada e o mercado permaneça em
desenvolvimento 12
Para que isso seja efetivado, a normalização possui grande importância, uma vez que
ela detém os meios de se auferir os parâmetros necessários para que os indivíduos
(sozinhos ou enquanto população) tenham sua capacidade de produção e de consumo
potencializadas.
Dessa forma, percebe-se que objetivo dessa normalização é fazer a população viver
bem e por longo período para que ela possa produzir o máximo de riquezas e também para
consumir, adquirindo bens e serviços, e que o Estado auxiliará na multiplicação desses
mecanismos de normalização a fim de assegurar corpos adestrados que atendam aos
interesses de mercado. Isso porque o conceito de sadio, de normal e de bom está
intimamente ligado à capacidade de produzir e consumir.
261F261F
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3. ATUALIDADE DA TEORIA BIOPOLÍTICA
Ainda que Foucault não fale especificamente da estética da cidade em suas obras é
interessante observar como a ideia de cidades normalizadas, disciplinadas casa bem com a
ideia de uma cidade agradável esteticamente. Agradável aos olhos, mas ao mesmo tempo
meio a tanta segregação. Foucault conseguiu falar sobre problemas que já ocorriam e de
outros que ainda estavam por vir, ou seja, ocorridos após seu tempo.
O pensamento de Foucault se demonstra atual porque ele supera o mito tradicional
filosófico que trabalha com a ideia de que existe apenas uma verdade que é absoluta e
atemporal. Nesse sentido, quando ele analisa o poder, ultrapassa a teoria que acredita na
existência de apenas um poder controlando a sociedade e demonstra que estamos imersos
em uma rede de poderes em todas as relações que fazemos parte e essas relações tem força
para nos moldar tais como somos.
O ser humano é mais do que um produto do meio, ele também é um produto das
relações de poder a que se vê atrelado, seja na posição de pai, filho, patrão, empregado.
Entender que a construção da identidade do ser vai além das experiências do meio, mas
também abrange as relações de poder que ocorrem em vários níveis da sociedade é de suma
1978). Edição estabelecida por Michel Senellart sob a direção de François Edwald e Alessandro
Fontana; tradução por Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
11 GONTIJO, Lucas de Alvarenga; ARCELO, Adalberto Antônio Batista. Biopolitica nos Estados
Democráticos de Direito: a reprodução da subcidadania sob a égide da constitucionalização
simbólica. In: XVIII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, São Paulo-SP. Anais do XVIII Congresso
Nacional do CONPEDI. Tema: "Estado Globalização e Soberania: o direito do século XXI". São
Paulo. Disponível em:
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/sao_paulo/Integra.pdf> Acesso em 13 jul.
2014.
12 A governamentalidade tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a economia
politica e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança [...] Ele designa, portanto,
um conjunto de elementos cuja gênese e cuja articulação são especificas da história ocidental 12
FOUCAULT, Paul-Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (19771978) op cit.
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importância para que possamos repensar a forma de lidar com esta estrutura capilarizada
de poder.
Ademais, a noção de que a cidade não é fruto do acaso ou simplesmente das
necessidades básicas da população, mas que sofre grande influência desde seu
planejamento pelos interesses de mercado e pelo próprio capitalismo é fundamental para
gerar o interesse das pessoas no sentido de mudar essa realidade. Não se trata de criar uma
sociedade na qual não haja segregação, haja vista ser um plano ingênuo, a princípio, mas
sim de criar condições para que as pessoas vivam dignamente apesar de suas diferenças e
que essas diferenças não sejam motivo de exclusão ou guetização.
3.1 A estética da cidade: da Alemanha nazista à Belo Horizonte.
Nos regimes totalitários da primeira metade do século XX é possível perceber
diversas tecnologias usadas pelos ditadores no sentido de se criar cidades harmônicas,
padronizadas. O documentário “arquitetura da destruição” 13 retrata bem essa realidade ao
trazer esse lado de Adolf Hitler, ao demonstrar um lado do nazismo que sempre foi pouco
explorados em documentários e escritos sobre o assunto.
O nazismo, mais do que um projeto politico, era um projeto estético. Apesar de não
ser muito abordado por seus adeptos, havia uma ideia que norteava parte das ações
determinadas por Adolf Hitler, qual seja: a construção de uma sociedade esteticamente
harmoniosa. Isso implica a afirmação de que somente aquelas pessoas que se encaixavam
no padrão estético adotado (ariano) eram considerados cidadãos. O cenário da Alemanha
nazista das décadas de 20 a 40 do século XX é o pano de fundo ideal para trabalharmos mais
um conceito que nos levará ao ponto central do presente trabalho: o racismo de Estado.
O racismo de Estado foi um dos diversos mecanismos utilizados para que a
Alemanha se tornasse a terra sonhada por seu fuher. Por meio da teoria do “corpo do povo”
segundo a qual a nação é vista como um corpo que age de forma harmônica é possível
perceber que a lógica do saber-poder se encontra presente e funciona plenamente. A
construção do sujeito normal é feita por trás desse saber-poder científico, daí porque
Foucault afirma que o racismo de Estado possui caráter biológico e centralizador 14. A
ciência vem falar o que é certo e normal, e o que escapa ao que for estabelecido é marginal,
e a partir daí começamos a ver a violência simbólica, que é a repressão do que não é
normal 15.
Com a mesma força e intensidade com que eram banidas da sociedade sonhada por
Adolfo Hitler aquelas pessoas que não se encaixavam nos padrões estabelecidos pelo regime
nazista, é possível perceber a quantidade de obras feitas pelo partido nazista durante a
guerra na Alemanha. Foram construídos diversos museus para exibição de obras de arte
escolhidas pelo ditador; houve a reconstrução da área central de Berlim, na qual se perpetua
até hoje o modelo das vias largas e livres, excelentes para a circulação de bens e pessoas.
Um fator que até os dias atuais nos intriga é de como essas vias permanecem livres da
presença de pessoas consideradas anormais (não produtivas economicamente).
O intrigante acerca desse ponto é que mesmo após a queda do regime nazista, esses
ideais ainda norteiam as práticas de governo em alguns lugares, como, por exemplo, em Belo
Horizonte. Porém, ao invés de um regime totalitário, ditatorial, a realidade atual diz respeito
263F263F
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COHEN, Peter. Undergångens arkitektur (arquitetura da destruição). 1989, 1 videodisco (123
minutos), son, color.
14 FOUCAULT, Paul-Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France
(1977-1978) op. cit.
15 E vamos ver, nesse momento, todos os discursos biológico-racistas sobre a degenerescência, mas
também todas as instituições que no interior do corpo social, vão fazer o discurso da luta das raças
funcionar como principio de eliminação, de segregação e, finalmente de normalização da sociedade.
[...] Um racismo de Estado: um racismo que uma sociedade vai exercer sobre ela mesma, sobre seus
próprios produtos; um racismo interno, o da purificação permanente, que será uma das dimensões
fundamentais da normalização social15 FOUCAULT, Paul-Michel. Segurança, território, população:
curso dado no Collège de France (1977-1978) op cit..
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a um governo eleito de forma democrática, por meio de voto secreto e direto. E, mesmo em
um Estado que se autodeclara democrático de direito, vemos a reprodução de ideias e ações
de cunho extremamente racista, por meio de mecanismos biopolíticos 16.
Passemos agora a analisar um fato ocorrido recentemente em Belo Horizonte e que
ilustra bem o que foi discutido até o momento. No dia 03 de outubro de 2014 foi publicada
no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte a portaria que delimita os espaços no
centro de BH em que os artesãos nômades poderão exibir o artesanato que produzem 17.
Segundo a prefeitura do município, tal medida se fez necessária porque havia camelôs se
“infiltrando” em meio aos artesãos nômades, realizando comércio ambulante nas vias
públicas, o que atualmente é proibido.
A portaria em comento dispõe que os artesãos nômades não podem comercializar
seu artesanato, mas tão somente expô-los nas ruas, doa-los aos transeuntes e receber
contribuições voluntárias em troca dessas pessoas. Para garantir que apenas artesãos
exporão seus produtos na rua, os agentes públicos podem exigir que os primeiros elaborem
o artesanato, como forma de provar de que aqueles produtos ali expostos são, de fato, frutos
do trabalho daquelas pessoas, sob pena de recolhimento compulsório dos produtos.
A portaria ainda delimita os espaços em que os artesão podem expor sua arte.
Somente poderão permanecer em dois espaços distintos, quais sejam: no quarteirão
fechado da praça sete (Rua dos Carijós) e na Praça Rio Branco (praça da rodoviária), o que
constitui desrespeito aos artesãos, vez que estes tem por hábito exporem seu trabalho no
quarteirão fechado da praça sete que fica na Rua Rio de Janeiro.
Essa medida é apenas uma das atitudes higienistas que a prefeitura de Belo
Horizonte vem concretizando nos últimos seis anos como meio para se atingir uma cidade
“limpa”, com o centro destituído de pessoas que não são ativas economicamente. Esta
medida em particular demonstra claramente como são elaboradas tecnologias que criam
espaços de exclusão, e nos quais a cidadania possui pesos diferentes, que variam conforme
a possibilidade de lucro aumenta ou diminui.
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3.2 O funcionamento dos mecanismos de segregação nas cidades
Conforme aludido anteriormente, Foucault inaugura uma nova forma de pensar o
exercício do poder, deslocando sua centralidade das mãos do soberano e atribuindo a cada
pessoa que compõe a população sua parcela de poder nas relações em que atua. Nesse
sentido, ele apresenta a microfísica do poder, que é a proposta de analisar as relações de
poder partindo do indivíduo até chegar ao poder do Estado (ascendente). Ao mesmo tempo,
Foucault propõe que o poder não é exercido apenas pelo Estado, mas também por ele, e que
é essa rede de relações de poder que auxiliarão na estruturação das pessoas (capilaridade
das relações de poder).
O poder é exercido por meio de tecnologias, que são concebidas por Foucault como
ações amparadas por conhecimentos científicos, dados estatísticos e pesquisas cientificas e
que tem como objetivo a uniformização do comportamento das pessoas. A necessidade de
uniformização é introjetada nas pessoas, pois somente aqueles que seguem determinada
ordem ou se comportam de determinada maneira serão considerados bons, corretos.
A especificidade do racismo moderno, o que faz sua especificidade, não está ligado a mentalidades,
a ideologias, à tecnologias do poder. Está ligado a isto que nos coloca, longe da guerra das raças e
dessa inteligibilidade da história, num mecanismo que permite ao biopoder exercer-se. Portanto, o
racismo é ligado ao funcionamento de um Estado que é obrigado a utilizar a raça, a eliminação das
raças e a purificação da raça para exercer seu poder soberano. A justaposição, ou melhor, o
funcionamento, através do biopoder, do velho poder soberano do direito de morte implica o
funcionamento, a introdução e a ativação do racismo. E é aí, creio eu, que efetivamente ele se enraíza
(FOUCAULT, 2008, p. 309).
17 BELO HORIZONTE. Portaria SMSU nº 111/2014. Diário Oficial do Município. Belo Horizonte, 03
out 2014. Disponível em:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1129848 Acesso em
30 out 2014.
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Quando pensamos na dinâmica das grandes cidades, percebemos que existem
mecanismos que promovem a segregação das pessoas, tendo como base o conceito de
normal e anormal, sadio e doente, bom e mau. Esses mecanismos podem ser utilizados tanto
pelo governo quanto pela própria população e podem gerar subcidadania na medida em que
parte da população não se reconhece como parte naqueles processos. Nesse sentido, temos
mecanismos disciplinares que são utilizados para o adestramento dos corpos.
A organização dos centros urbanos é apenas um dentre vários casos em que é nítida
a utilização de saberes para legitimar a prática de atos que geram a separação da população
em grupos bem distintos. Isso é visível quando pensamos nas pessoas que não tem emprego,
não estudam, não estão produzindo economicamente. Incomoda-nos pensar que existem
pessoas que vivem assim porque já está introjetada em nós a lição de que “o trabalho
enobrece o homem”, de que as pessoas precisam trabalhar para auferir dignidade. É
justamente esse incomodo que gera a segregação, já que para nós não existe a possibilidade
de mudarmos nosso paradigma (sempre foi assim, eu estou certo, ele está errado porque
não quer viver como eu).
3.3 A definição dos espaços protegidos e espaços onde se constroem a subcidadania
Em continuidade ao tópico anterior, temos que os padrões de normalidade parecem
dividir a sociedade em dois grupos distintos: os que estão aptos a exercerem seus direitos,
e os que ainda não estão. A subcidadania nasce da incompatibilidade da pessoa com os
padrões estabelecidos do que seja normal 18.
Nesse sentido, e pensando na forma atual de organização das grandes cidades,
percebemos que há a criação de espaços protegidos, locais em que o poder público se
esforça para manter altos os níveis de saneamento, segurança, mobilidade, entre outros. Ao
mesmo tempo percebemos que existem locais nas cidades que são deixados à própria sorte
e cuja única intervenção estatal percebida é a presença forte da policia, no sentido de não
deixar que essas pessoas tenham acesso aos grandes centros, onde elas causarão a
desordem e o regresso.
As favelas surgiram após a abolição da escravidão e foram compostas por negros
que haviam sido escravizados até aquele momento. Uma vez libertos, sem emprego e sem
espaço nas grandes cidades, eles foram empurrados para os morros, longe dos centros, onde
sua presença não era admissível. Com o passar do tempo, os empregados das fábricas que
não tinham condições econômicas de se manterem perto da área central também foram
levados às periferias. Dessa forma, hoje em dia é de fácil percepção a presença de bolsões
de pobreza próximos a bairros nobres, como forma de garantir um acesso mais fácil ao
centro da cidade. Aquelas pessoas que não tem condições acabam por enfrentar problemas
adicionais, como a falta de estrutura dos bairros distantes no que tange ao acesso à escola e
ao trabalho e a falta de segurança.
268F268F

4. CONCLUSÃO
As práticas biopolíticas puderam ser observadas de forma mais concentrada e
latente entre os séculos XVII e XVIII e dizem respeito às ações empreendidas com a
finalidade de adestrar a população para que ela atenda de forma potencializada aos
interesses de mercado. Para além das ações promovidas pelo Estado, a própria população
tem papel importante na introjeção das regras de caráter normalizador ao reforçar as
atitudes tidas como disciplinantes e rechaçando ações concebidas como anormais.
Para se chegar à compreensão da importância que a própria sociedade possui nesses
processos, Foucault salientou em seus escritos que o poder não emana apenas das mãos do
soberano, mas que está presente em todas as relações nas quais a população está submetida
e que esse poder irá atuar diretamente na construção do sujeito. Dessa forma, existem
GONTIJO, Lucas de Alvarenga; ARCELO, Adalberto Antônio Batista. Biopolitica nos Estados
Democráticos de Direito: a reprodução da subcidadania sob a égide da constitucionalização
simbólica. op cit.
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vários mecanismos que podem ser utilizados tanto pelo Estado quanto pelos próprios
particulares para a construção de pessoas adestradas, disciplinadas, normalizadas.
Dentre as características que compõem os dispositivos de segurança que levam a
cabo a biopolítica, é interessante ressaltar a utilização conhecimentos científicos e dados
estatísticos como forma de legitimar essas ações, ou seja, a relevância do saber-poder para
que essas ações tenham credibilidade perante a sociedade.
Ao final do trabalho, conclui-se que a ação de urbanizar as cidades é uma prática
biopolítica exercida pelo Estado que tem como consequência a divisão da sociedade em
diferentes níveis de cidadania. Nesses níveis estão separadas as pessoas que vivem nos
espaços protegidos e a quem são assegurados todos os direitos de um lado, e do outro as
pessoas que vivem em lugares que reforçam a classe de subcidadania a que pertencem, sem
direito à moradia digna, à mobilidade urbana ou qualquer outro direito.
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RESUMO: O trabalho analisa criticamente a questão da medicalização, a partir da
experiência em um serviço de Saúde Mental, tomando como referência a produção de
discursos de especialistas sobre crianças que apresentam padrões de comportamentos
desviantes ao que é esperado e desejado socialmente. Dialogando em especial com os
estudos de M. Foucault, este trabalho tem como objetivo sinalizar a “importação” dos
parâmetros das ciências naturais nos processos epistemológicos de conhecimento das
doenças, assumindo uma posição crítica diante de práticas que priorizam leituras de
causalidade biológicas, individualizantes e desqualificam a dimensão sócio histórica e,
portanto, coletiva, dos processos de subjetivação. O conceito de biopolítica e a análise das
condições de emergência da medicina moderna serão fundamentais para tal proposta, pois
indica que a formação atual do profissional psi tem íntima relação com a construção do
pensamento científico e do saber médico formados no século XVIII. Afirma-se, por fim, que
este trabalho reside na possibilidade de pensar modos de intervir e produzir conhecimento
em Psicologia, questionando modelos hegemônicos de assistência que tendem a reduzir os
sujeitos a simples funcionamento de circuitos cerebrais e a respostas adaptativas e
normalizantes.
ABSTRACT: This paper critically analyses the medicalization process, from the experiment
conducted at a Mental Health Service, taking experts’ speach about subjects that differ from
a given and socially accepted behavior as a reference. Based in M. Foucault’s studies, this
work proposes to adress the "import" of parameters of the natural sciences in the
epistemological processes of knowledge of diseases, criticizing practices that prioritize a
medical and biological view to human behavior and pain, and disregard the collective
dimension of the subjectivity process. The concept of biopolitics and the analysis of modern
medicine will be very important for this paper because it indicates that psychologists and
doctors’s current development has a close relationship with the construction of scientific
thought and medical knowledge formed in the XVIII. Finally, this paper is the possibility of
thinking about ways to intervene and produce knowledge in psychology, questioning
hegemonic models of care that reduce the subject to simple functioning of brain circuits and
adaptive and normalizing responses.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é fruto da minha inquietação diante de uma tendência
observada nos serviços de saúde em diagnosticar todo e qualquer tipo de conduta desviante
como patológica, em função de a criança ou adolescente não atingir um padrão de
comportamento ou de aprendizagem esperado socialmente.
Desde 2010, atuo em um ambulatório de Saúde Mental infantil, vinculado a projetos
de pesquisa e extensão da Universidade Federal Fluminense, onde acompanho
atendimentos voltados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social,
biológica e/ou psicológica. Tenho observado em minha prática que o discurso médico, cada
Psicóloga. Mestranda em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense. Bolsista da CAPES.
Psicóloga. Doutora em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Professora associada da Universidade Federal Fluminense, vinculada ao Programa de Pós-Graduação
de Psicologia. Endereço: Universidade Federal Fluminense. Campus do Gragoatá, s/nº Bloco O 3º
andar. Niterói, RJ – Brasil.
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vez mais, vem permeando a vida cotidiana, adentrando nas instituições família e escola de
forma a intervir diretamente no modo como nos relacionamos uns com os outros. Percebo
que muitos pais/professores sentem-se incapazes de cumprir seus papéis com seus
filhos/alunos sem recorrer à supervisão ou aval técnico (pareceres, laudos) de especialistas.
Dessa forma, procuram os serviços de saúde para obter respostas que ofereçam uma
explicação de fundo biológico, por exemplo, ao “comportamento agitado” da criança, sua
“indisciplina”, o porquê de suas dificuldades escolares ou de sua “falta de concentração” nas
tarefas. Com isso, questões de diferentes ordens (sociais, históricas, pedagógicas, familiares
e políticas – multifatoriais, portanto), passam a ser reduzidas, por um senso-comum, a
problemas de âmbito médico.
Segundo Collares e Moysés (1994), o termo medicalização pode ser entendido como
“o processo de transformar questões não-médicas, eminentemente de origem social e
política, em questões médicas, isto é, tentar encontrar no campo médico as causas e soluções
para problemas dessa natureza” (p.25). Medicalizar, nesse sentido, seria então buscar
explicações e intervenções médicas para fenômenos comportamentais das mais diferentes
origens - o que acabaria por reduzir os modos de funcionamento dos sujeitos e seus
determinantes coletivos a quadros patológicos e questões individuais.
Embora perceba que o processo da medicalização não se restringe as doenças
mentais, considero o campo da Saúde Mental - por estar inserida nele - um lugar propício
para a tendência medicalizante aparecer. Isso porque observo que as pessoas não apenas
procuram os serviços de saúde para suas dificuldades cotidianas, mas também a maioria
busca nos serviços de psicologia ou psiquiatria uma validação da ideia de que possuem um
“transtorno mental” - o qual supostamente explicaria todos os seus problemas vivenciais.
Estes “transtornos”, muitas vezes, são compreendidos precipitadamente pelos pacientes
como um problema genético, definitivo e naturalmente passível de tratamento
farmacológico, apenas.
Para este início de trabalho, destaco alguns pontos fundamentais a respeito da
medicalização que serão reiterados ao longo do trabalho.
É importante afirmar, de antemão, que o problema da medicalização ultrapassa o
uso de medicamentos. Em minhas inquietações iniciais, impressionava-me o fato de
crianças de quatro e cinco anos, cada vez mais novas, chegarem aos serviços de saúde, já
fazendo uso de algum psicofármaco para “estimular” a concentração ou “conter” seus
comportamentos agitados. Contudo, ao perceber também um número crescente de
diagnósticos infantis, alastrando-se como um senso-comum pela sociedade – coincidindo
com certo modo de compreensão da etiologia dos comportamentos - observei que o
processo de medicalização na clínica vai além, e em muito, do abuso na utilização de
medicamentos.
Um segundo ponto fundamental é que a medicalização não deve ser tomada como
uma estratégia que surgiu de forma estanque na sociedade, numa espécie de ruptura súbita
a outros saberes e dizeres já existentes sobre o corpo. Mas, deve ser entendida enquanto um
discurso que vem se consolidando na sociedade ao longo dos anos, “resultado de vários
processos de origens e localidades distintas que se repetiram e se apoiaram, se
estruturando lentamente” (SANCHES, 2011, p.10). Ou seja, o discurso medicalizante deve
ser entendido enquanto uma produção histórica. Ele não apenas tem produzido uma
realidade - a medida que opera nesses corpos medicalizados, constituindo-os e lhes
garantindo a visibilidade enquanto objetos de estudo -, mas também inversamente: o
discurso medicalizante é um produto de outras práticas, discursivas ou não, que se
consolidaram e engrenaram umas nas outras e que, em última instancia, produzem o olhar
clínico do médico ou do psicólogo. (FOUCAULT, 1995b; VEYNE, 1998)
Considera-se ainda, baseando-se em Foucault (1995a), que o processo de
medicalização não se restringe à instituição médica, mas está implicado ao desenvolvimento
de estratégias de poder para regulação da vida. Isso quer dizer que a medicalização não se
opera por ações médicas isoladas e destituídas de valores, mas está relacionada,
necessariamente, a aspectos econômicos, políticos e sociais que produzem uma
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determinada visão de mundo. Este trabalho, portanto, apoia-se na ideia de que o discurso
médico e psicológico não são neutros, estando diretamente implicados no contexto em que
são pensados, formulados e, portanto, utilizados; sendo, ainda, produtores daquilo que
pretendem explicar.
Tendo em vista tais considerações, este trabalho se propõe a analisar as políticas de
saúde que se consolidaram entre o final do século XVIII e início do XIX, na Europa Ocidental,
a fim de oferecer uma perspectiva genealógica ao fenômeno da medicalização. Esse período
foi escolhido para análise pois a literatura (CAPONI, 2009; SANCHES, 2011; WERNER Jr.
1997, 2000) nos indica que o poder que o saber médico-psiquiátrico tem hoje para
normatizar a vida social, tem íntima relação com a emergência de uma nova configuração
epistemológica do saber médico no século XVIII. Nesse período, a medicina transformou-se
num domínio de saber e intervenção ao mesmo tempo intra e extra-asilar, apresentando
soluções para problemas que tinham como principais causas as condições sociais e
econômicas da vida das pessoas. Tais estratégias medicalizantes garantiram que a atenção
de especialistas fossem forjadas na e forjassem a observação, registo e controle de
comportamentos, tanto a nível individual quanto populacional, como será discutido a
seguir.

SOBRE A DISCIPLINARIZAÇÃO E ESTRATÉGIAS DO BIOPODER
A partir da segunda metade do século XVIII, foram se constituindo na Europa
Ocidental - em especial, na França, Inglaterra e Alemanha - algumas políticas de saúde que
sinalizariam um processo de medicalização da sociedade (FOUCAULT, 1995a, p.79-83).
Essas políticas de saúde estavam intimamente relacionadas a uma série de transformações
econômicas, sociais e políticas que ocorreram nesse período: A expansão marítima para o
Ocidente (durante os séculos XV e XVII) possibilitou a abertura de novos mercados
consumidores, assim como a mecanização do setor metalúrgico e a descoberta do vapor
como força motriz estimularam a produção europeia. Esses e muitos outros fatores
contribuíram para que a circulação de capitais - que até então estava voltada para a
atividade comercial – começasse a se desviar para o setor industrial. Tal período histórico
testemunhou a transferência de muitos camponeses para os centros urbanos, onde
passaram a constituir um grande contingente de mão-de-obra disponível para as fábricas,
submetidos a péssimas condições de trabalho e a salários baixos. As cidades, por sua vez,
não estavam preparadas para acomodar essa nova classe de trabalhadores e suas famílias,
e, somadas às péssimas condições de trabalho, as habitações precárias ofereciam risco a
saúde da população. (VICENTINO & PAOLO, p.331-337, 2001). Aos poucos, então, a
emergência do capitalismo e a urbanização crescente e desorganizada foram caracterizando
uma nova composição social, tornando-se necessária a intervenção por uma regulação
dessa realidade e a extração de saberes sobre ela. Foi nesse contexto que discursos médicos
sobre a sociedade ganharam uma maior dimensão na Europa Ocidental, marcando o
nascimento daquilo que se pode denominar de Medicina Social (FOUCAULT, 1995a, p.7986).
Segundo Michel Foucault (ibid.), a Medicina Social seria um resultado, dentre outros,
do desenvolvimento de técnicas e saberes médicos, os quais se apresentariam em diversas
formas e se expandiriam por quase todo o espaço social. Essa medicina, portanto, sinalizaria
um processo da medicalização da sociedade, à medida que passaria a se importar, por
exemplo, com o registro de fenômenos epidêmicos, com o planejamento urbano, bem como
a intervir diretamente em comportamentos dos indivíduos dentro de instituições, como a
escola e a família (MIRANDA, 1998) – territórios de atuação que até em então não a lhe
pertencia.
Tomando como exemplo a penetração dessas políticas médicas nas relações
familiares, Foucault chega a afirmar que as relações pais-filhos apareceram “como
instâncias primeiras e imediatas da medicalização” (FOUCAULT, 1995a, p.200). Nesse
período, um corpo profissional de médicos qualificados, aprovados pelo Estado, passou a
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mediar as relações intrafamiliares, distinguindo os deveres e direitos concernidos à saúde
daquele que cuida e daquele que é cuidado. Os médicos começaram a intervir em atividades
cotidianas, como a amamentação das crianças, a escolha do vestuário mais adequado, os
rituais de limpeza e higiene, e, inclusive, a recreação e exercícios físicos que viriam a
favorecer o desenvolvimento das crianças. Ou seja, as famílias do final do século XVIII
passaram a organizar suas vidas de acordo com as normas médico-higienistas, aprendendo
que, por meio de mudanças em seus comportamentos, seria possível prevenir o
desenvolvimento de certas doenças.
Por conseguinte, percebe-se que a instituição “família” passou a se desvincular aos
poucos da ideia de ser apenas um sistema de parentescos, tornando-se um espaço imediato
e responsável por assegurar a sobrevivência e a saúde de suas crianças. Se, por um lado, a
ordem médica desqualificava as práticas familiares de cuidado com o doente, por outro, a
família, ao considerar-se desabilitada para aliviar sofrimentos de seus enfermos, via-se cada
vez mais obrigada a buscar ajuda e orientações médicas. (SANCHES, 2011, p.8-9). Conforme
Foucault (1995a):
O retângulo pais−filhos deve se tornar uma espécie de homeostase da
saúde. Em todo o caso, desde o fim do século XVIII, o corpo sadio, limpo,
válido, o espaço purificado, límpido, arejado, a distribuição medicamente
perfeita dos indivíduos, dos lugares, dos leitos, dos utensílios, o jogo do
"cuidadoso" e do "cuidado", constituem algumas das leis morais
essenciais da família. E, desde esta época, a família se tornou o agente
mais constante da medicalização. (p. 199)
As instituições escolares também sofreram mudanças nesse período. Entendidas
enquanto instituições disciplinares, as escolas foram tomadas como lugares privilegiados
para o controle minucioso dos corpos, permitindo que o indivíduo passasse a ser
efetivamente observado, seguido, conhecido e curado pela prática médica. Nesse período,
os exames apareceram como instrumentos fundamentais, cuja finalidade era redistribuir
espacialmente o ambiente escolar para que se desse um ensino coletivo e padronizado. Pelo
exame, instaurou-se um modo de poder onde a sujeição não se fazia apenas na forma
negativa da repressão, mas, sobretudo, ao modo mais sutil de adestramento, da produção
positiva de comportamento que definem o indivíduo ou o que ele deve ser segundo o padrão
da "normalidade". Os exames permitiam o registro e vigilância contínua dos alunos,
abrindo-se a possibilidade de julgá-los, vigiá-los e distribuí-los em espaços classificatórios,
sujeitando-os a melhor observação e atuação do educador. Além disso, ao confrontar
registros detalhados de comportamento de alunos de diferentes regiões, os médicos podiam
constatar fenômenos desviantes – considerados por eles patológicos - comuns a toda essa
população. Pelas palavras de Foucault (1995a), “através do exame, a individualidade tornase um elemento pertinente para o exercício do poder”.
Esta forma de poder aplica-se a vida cotidiana imediata que categoriza o
indivíduo, marca-o com sua própria individualidade, liga-o a sua própria
identidade, impõe-lhe uma lei de verdade, que devemos reconhecer e que
os outros têm que reconhecer nele. É uma forma de poder que faz dos
indivíduos sujeitos. (FOUCAULT, 1995b, p.235)
Com o surgimento da medicina social, portanto, observa-se a emergência de uma
prática voltada para a organização e distribuição espacial dos sujeitos (sua separação, seu
alinhamento, sua colocação em série e em vigilância). Essas técnicas de poder voltavam-se
para os corpos enquanto corpos individuais, garantindo-lhes visibilidade enquanto objetos
de pesquisa e intervenção, em particular, da medicina moderna.
Contudo, durante a segunda metade do século XVIII, Foucault sinaliza o
aparecimento de uma nova tecnologia de poder: o biopoder. Uma tecnologia que não exclui
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a técnica disciplinar, mas que a integra, modificando-a parcialmente. (FOUCAULT, 1999b,
p288-289). O objeto da medicina sofre um deslocamento, uma ampliação, voltando-se para
a prevenção de doenças, vigilância e esquadrinhamento do espaço urbano. Não mais o
individuo (em sua família e ambiente escolar) é alvo de intervenção, mas também a cidade,
a espécie e a população aparecem como objetos a serem medicalizados.
Biopolítica se dirige não ao homem-corpo, mas ao homem vivo. Não é
individualizante, mas massificante. Já não é uma anátomo-politica do
corpo humano, mas que eu chamaria de uma “biopolítica” da espécie
humana. (FOUCAULT, 1999b, p289).
A partir dos estudos de Foucault (1988; 1995; 1999), é possível perceber então que
o discurso de caráter médico-higienista não se restringiu apenas ao modo como os sujeitos
se relacionavam uns com os outros, individualmente, mas se estendeu, por meio do
biopoder ,à própria noção de população. As práticas higienistas podem ser consideradas
como as principais medidas de intervenção dessa política médica (SILVA, 2009), sendo
expressas por meio de técnicas de controle do ambiente, que favoreceriam ou prejudicariam
a saúde. Foi nesse período, que surgiram os primeiros discursos sobre promoção da saúde,
associando o estado de saúde da população com as condições de vida das pessoas (ibid.: p.
23-27).
A água, o ar, a alimentação, o regime geral constituem o solo sobre o qual
se desenvolvem em um indivíduo as diferentes espécies de doenças. De
modo que a cura é, nessa perspectiva, dirigida para uma intervenção
médica que se endereça não mais à doença propriamente dita, como na
medicina da crise, mas ao que a circunda: o ar, a água, a temperatura
ambiental, o regime, a alimentação, etc. (FOUCAULT, 1995a, p.107)
Miranda (1998) sublinha que junto à essa medicina nasceu o planejamento urbano,
uma vez que os médicos higienistas passaram a oferecer diagnósticos quanto à organização
de ruas, a projetar a ornamentação de praças e a propor transformações visando ambientes
mais limpos, arejados e adequados. Além disso, nos mecanismos implantados pela
biopolítica, estava em jogo, sobretudo, previsões e estimativas estatísticas. Objetivava-se
baixar as taxas de mortalidade, encompridar a vida, estimular a natalidade. Não se tratava
mais de ficar somente ligado a um corpo individual, como fazia a disciplina, mas de
estabelecer mecanismos reguladores para se ter estados globais de equilíbrio. Observa-se,
assim, que a partir da “prevenção”, o espaço foi completamente tomado como lugar
privilegiado para a promoção de uma pessoa sadia.
Em seu livro “Em Defesa da Sociedade” (1999b), Foucault afirma que:
São esses fenômenos que começam a se levar em conta no final do século
XVIII e que trazem a introdução de uma medicina que vai ter, agora, a
função maior da higiene pública, com organismos de coordenação dos
tratamentos médicos, de centralização da informação, de normalização
do saber, e que adquire também o aspecto de campanha de aprendizado
da higiene e de medicalização da população. (p. 290)
Em outras palavras, o que se explicita é que as políticas de saúde que emergiram no
século XVIII, e que se consolidaram ao longo do XIX, inauguram junto com elas um novo
território de intervenção médica, assumindo o saber médico-higienista o controle social
sobre o espaço urbano. (SILVA, 2009). Percebe-se ainda que o modelo capitalista acabou
reforçando a constituição dessas políticas médicas na vida cotidiana, já que estava em
questão o controle da saúde e a preservação da quantidade de população ativa nos Estados
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Europeus. Considerando o corpo como uma realidade biopolítica, Foucault (1995a) afirma
que houve nesse período um deslocamento nas estratégias de poder, na medida em que:
(...) o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera
simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo,
com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de
tudo, investiu a sociedade capitalista (p. 80).
Em outras palavras, é possível constatar as implicações políticas do discurso desta
medicina social, uma vez que suas intervenções estavam voltadas aos corpos enquanto
corpos pertencentes a um Estado - respeitando a ideia de que um Estado só poderia ser forte
se assim seus indivíduos também fossem (FOUCAULT, 1995a).
A biopolítica lida com a população, e a população como problema político,
como problema a um só tempo cientifico e politico, como problema
biológico e como problema de poder. (FOUCAULT, 1999b, p.292-293)
Afirma-se, desse modo, que essa produção de saberes sobre o corpo foi um fator
importante para que a dimensão biológica do humano, aos poucos, ingressasse no registro
da política, à medida que tomavam o corpo, as relações e a vida como alvos privilegiados de
medidas corretivas do Estado (1995a; 1995b). Estratégia biopolítica que, apesar de passar
por caminhos diferentes aos mecanismos disciplinares, é, assim como estes, destinada em
última instância a controlar as multiplicidades dos sujeitos, maximizar suas forças e extraílas. (FOUCAULT, 1999b, 293-294).
Considera-se ainda, que a produção de conhecimento nesse período também passou
por importantes transformações. Imersa em discursos cientificistas, a medicina moderna
não só revolucionou sua prática, como também o modo de encarar o funcionamento do
corpo, adotando novas estratégias metodológicas de conhecer seu objeto de estudo. O
médico, marcado por um discurso de neutralidade e racionalidade, procurava estar o mais
distante possível de seu objeto tomado como algo em si, a priori e pronto a ser desvelado
por seu saber.
Esse modo de produzir conhecimento desarticulava a doença do sujeito doente, não
oferecendo nenhuma abertura para que o sofrimento singular do paciente aparecesse. O
doente, nesse sentido, era apropriado como apenas um conjunto de órgãos e tecidos,
indicadores de uma patologia a ser registrada, classificada e tratada pelo médico. Como
pontua Sanches (2011), nesse período, “o doente como sujeito da doença e o corpo do
doente ganham um lugar diferente na linguagem médica” (p.8-9).
A corrente positivista em voga, que acreditava ser possível o pesquisador
se manter “fora do campo de investigação”, pregava um entrevistador
neutro e independente em relação às estruturas de poder da organização
estudada, um sociólogo ou psicólogo que deveria fazer tábula rasa de
suas experiências anteriores, de seus valores, opiniões ou preconceitos.
Ele deveria, em suma, colocar-se como um observador exterior. (PASSOS
& BARROS, 2000, p.72)
Portanto, implicado a um modo positivista de se fazer ciência, o médico buscava a
previsibilidade e regularidade dos fenômenos, sendo que tudo que se fugisse, desviasse à
verdade, ao padrão preestabelecido, era visto como erro. Tal perspectiva acordava com as
práticas médicas-higienistas descritas anteriormente, voltadas para o registro,
classificação, previsão e controle dos comportamentos dos sujeitos, tanto a nível individual,
quanto populacional.
A partir de tais considerações, verifica-se que tanto o saber quanto as práticas em
medicina sofreram grandes mudanças, à medida que não apenas o hospital (território
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explícito da área da saúde) tornou-se um espaço privilegiado para os discursos médicos,
mas também outros ambientes, como os espaços urbanos e as relações familiares. Como
forma de produzir verdades sobre elas mesmas, os discursos medicalizantes nas sociedades
disciplinares ultrapassaram as fronteiras entre público e privado. O médico passou a atuar
como um administrador da saúde (MIRANDA, 1998), ao registrar as causas das
mortalidades, as taxas de longevidade, a se envolver em projetos para edificações de casas,
e mais, dimensionando-se a proteção às grávidas, a saúde infantil, a alimentação, a
sexualidade e a recreação das crianças. Desse modo, a medicina estenderia suas fronteiras
aos mais diferentes polos da vida, inclusive aos mais íntimos: tudo em nome de um bem
estar, e em “defesa” de uma sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao trazer para este trabalho, mesmo que breve, o processo de medicalização da vida
iniciado no século XVIII, procurou-se esclarecer que não se trata de um processo exclusivo
do contemporâneo. Compreendeu-se, em interlocução com os estudos de Foucault, que a
formulação de algumas políticas de saúde do século XVIII, mais que o cuidado da população,
já objetivava o controle e a adaptação dos sujeitos a um determinado modelo de sociedade.
Havia, dessa forma, um contexto histórico, político e econômico que, não apenas favorecia,
mas incitava os médicos a atuarem em questões eminentemente sociais, como o
planejamento urbano e as relações familiares.
Muitos discursos de especialistas na atualidade, como de médicos, pedagogos e
psicólogos, trazem ainda marcas dessa medicina moderna, legitimando modos corretos de
estar e atuar em sociedade. É “normal”, por exemplo, um aluno aprender certo conteúdo
dentro de um tempo ou de uma forma esperada. Aquele aluno que, por variados motivos,
não atinge ao que lhe é esperado ou desejado no ambiente em que está, passa a carregar
consigo um rótulo, de que “ele não é normal”, “tem um problema”, ou ainda, “tem uma
patologia”. Com isso, consolidam-se valores, marcam-se lugares, classificando e impondo
certa ordem medicalizante aos modos de funcionamento dos sujeitos; desconsiderando o
funcionamento da escola como vetor na produção dos fracassos escolares – de crianças e
professores.
Do mesmo modo, percebe-se a importação dos parâmetros positivistas modernos (a
busca por objetividade, universalidade e neutralidade) nos processos epistemológicos de
conhecimento atuais (MOYSÉS, 2001; WERNER Jr., 1997). Uma das consequências dessa
racionalidade científica sobre a medicina, por exemplo, é a adoração desta última por
modelos classificatórios e quantitativos, encontrada até hoje nos manuais diagnósticos
(ibid.: p.33). A Associação Americana de Psiquiatria é contundente ao defender essa suposta
objetividade e universalidade no que refere à descrição de categorias nosológicas e de
critérios diagnósticos:
“Ao definir claramente os critérios para um transtorno mental, o DSM
ajuda a garantir que o diagnóstico seja simultaneamente exato e
consistente; por exemplo, que um diagnóstico de esquizofrenia seja
consistente de um médico para outro, e signifique o mesmo para ambos
os clínicos, sejam eles residindo nos EUA ou em outras configurações
internacionais”. (Disponível em <http://www.dsm5.org/>. Acesso em 10
maio 2015. (Traduzido))
Discursos, como este, reforçam na psiquiatria a crença de que o prejuízo em
determinadas funções psíquicas levaria a modos regulares de produção de sintoma. E ainda,
desconsidera-se o fato de que todo conhecimento é produzido historicamente e que todo
tipo de classificação privilegia determinado ponto de vista, e obscurece outros. A doença só
tem valor de doença num contexto que a reconhece como tal, e, portanto, este artigo entende
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que a cada versão do DSM é produzida uma nova ideia sobre diferença, doença,
normalidade, etc.
Sendo assim, refirmou-se ao longo do trabalho que a prática médica - como qualquer
outra prática social – tem uma dimensão valorativa e suas intervenções e pressupostos
teóricos são, portanto, produzidos a partir de um referencial cultural, político e ideológico
dominante. Defendendo que as práticas psis não são compostas ingenuamente por ações
isoladas e destituídas de valores, Foucault (1995a) ratifica essa ideia ao afirmar que:
... o surgimento progressivo da grande medicina do século XIX não pode
ser dissociado da organização, na mesma época, de uma política de saúde
e de uma consideração das doenças como problema político e econômico,
que se coloca às coletividades e que elas devem tentar resolver ao nível
de suas decisões em conjunto. (p.194)
Serpa Jr. (2007) também contribui para a compreensão desta posição ao defender
que a psicopatologia é uma disciplina carregada de valores. Para ele, por mais que se avance
nas bases neurocientíficas dos transtornos mentais, os conhecimentos psiquiátricos
permanecerão expressando valores concernentes a afetos e crenças conforme o contexto a
que se referem. (p 29-30). Além disso, este autor reforça que em nenhum momento a
presença desses valores nos indica um atraso ou imaturidade científica desta disciplina com
relação as demais, como se poderia pensar. Aliás, segundo ele, mesmo que algumas clínicas
sejam mais ou menos carregadas de significados avaliativos, todas as atividades
inevitavelmente remetem a juízos de valores. E essa característica indica a complexidade e
riqueza de seus estudos, assim como sinaliza a importância do pesquisador e do clínico em
se questionar quanto a dimensão politica de suas práticas. Práticas estas que muitas vezes
acabam justificando a desigualdade social, a exclusão, que busca ajustar os desviantes e
padronizar respostas de resistências saudáveis... e que quase sempre omitem as relações de
poder e as forças que estão em jogo.
O que escapa às normas, o que não vai bem, o que não funciona como
deveria... tudo é transformado em doença, em problema individual... E os
profissionais, com sua formação acrítica e ahistórica, exercem, a maioria
sem se dar conta, seu papel de vigilantes da ordem. Crentes nas
promessas de neutralidade e objetividade da ciência moderna, não
sabem lidar com a vida, quando se defrontam com ela. (MOYSÉS e
COLLARES, 2002, p. 4)
Considera-se por fim que este trabalho posicionou-se criticamente diante de certas
práticas clínicas que legitimam uma leitura medicalizante de seus pacientes, ampliando o
debate do tema na Saúde Mental Infantil e na Educação. Inseridas num procedimento
foucaultianamente “ortopédico”, tais práticas mostram-se como uma barreira para a
inclusão social, por refletirem uma visão reducionista e adaptativa, com o pressuposto de
que a diversidade deve ser enquadrada e normalizada. Sendo assim, indica-se a necessidade
de se pensar sobre outros possíveis modos de intervenção, objetivando a inclusão, e não
“normalização” ou a mera “adaptação”, dessas crianças na sociedade.
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RESUMO: O presente artigo, trata-se da descrição e do registro escrito de histórias de vida
dos surdos, das representações através de suas narrativas; como uma reconstrução
histórica do discurso homogeneizador dentro da instituição escola; os surdos contando suas
verdades, produzidas a partir de suas representações culturais na construção da identidade
surda. Esta pesquisa foi desenvolvida paralelamente, a proposta de intervenção pedagógica
de estágio final de graduação em Educação Especial, pela Universidade Federal de Santa
Maria (2009), dentro de uma visão socioantropológica da surdez. Este artigo não tem a
pretensão de fazer uma retrospectiva histórica acerca da educação de surdos: oralismo,
bilinguismo, etc; mas produzir um regime de verdades que conte sobre a realidade vista da
ótica dos sujeitos imersos nesta dinâmica, como foram produzidos dentro da escola regular
e como produziram suas verdades através desta experiência. A autodescrição, como uma
prática política de subjetivação e sujeição de suas identidades, para serem representados
como sujeitos, linguística e culturalmente diferentes.
PALAVRAS-CHAVE: surdez, histórias de vida, diferença.
ABSTRACT: The present article treat about the description and the written register of life
stories of the deaf, representations by their narratives; as a historical reconstruction of the
homogenizer speech inside the school institution; the deaf telling their truths, produced
from their cultural representations in the construction of the deaf identity. This research
was developed in parallel, to the proposal of pedagogical intervention of the final graduation
stage in Special Education from the Federal University of Santa Maria (2009), from an
anthropological view of deafness. This article does not pretend to make a historical
retrospective about the deaf education: oralism, bilingualism, etc; but to produce a regimen
of truths that tells about the reality at the point of view of subjects immersed in this
dynamic, how they were produced inside the regular school and how they produced their
truths through this experience. The self-description as a political practice of subjectivity and
subjection of their identities, to be represented as subjects, linguistically and culturally
different.
KEYWORDS: deafness, life stories, difference.

CONTRAMEMÓRIA: A HISTÓRIA DOS SURDOS
Ao realizar o estágio final 1 no curso de Graduação de Educação Especial da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no ano de 2009; em uma Escola de Educação
Especial para Surdos, no Estado do Rio Grande do Sul; direcionei meu olhar para pesquisar
a questão de como a surdez é produzida na subjetividade surda, mais especificamente nas
histórias de vida dos sujeitos surdos. Através de em um movimento de, “Contramemória”,
segundo Skliar (2013, p.30) “uma nova experiência de liberdade, a partir da qual se torna
possível os surdos imaginarem outras representações para narrarem a própria história do
que significa ser surdo”; uma reconstrução histórica do discurso homogeneizador dentro da
271F271F

Estágio na Educação de Surdos, realizado como requisito para aprovação no Curso de Graduação
em Educação Especial, pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), (2009), orientado pela
Professora Doutora Melânia de Melo Casarin.
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instituição escola; os surdos contando suas verdades, produzidas a partir de suas
representações culturais na construção da identidade surda.
Tratei de olhar as histórias de vida dos surdos, durante o processo de escolarização;
para descrever as relações entre o poder e o saber, na produção das realidades, como
verdades, que se ...” instauram e se revelam práticas discursivas e não discursivas.” (VEIGANETO, 2014, p.127), dentro de um conjunto de possibilidades, a dizerem sobre si próprios,
os surdos fabricando suas identidades, falando se seus testemunhos.
Esta pesquisa foi desenvolvida paralelamente, a proposta de intervenção
pedagógica de estágio, dentro de uma visão socioantropológica da surdez, entendendo o
surdo como sujeito com uma identidade diferente do ouvinte, pertencente a uma cultura
visual, que se comunica através da língua de sinais; a diferença como entende Skliar, (2013,
p. 13):
...”não como um espaço retórico – a surdez é uma diferença – mas como
uma construção histórica e social, efeito de conflitos sociais, ancoradas em
práticas de significação e representações compartilhadas entre os surdos.”
A surdez longe da falha, do defeito, da falta, mas pertencente a uma cultura própria,
diferente e não deficiente. O surdo colonizado pela língua ouvinte foi considerado como
sujeito deficiente na sua capacidade de comunicação, sendo representado socialmente
como incapaz, doente e passível de normalização.
Estas questões alimentaram em mim a necessidade em tencionar as histórias de vida
dos sujeitos surdos, vendo-os como agentes políticos das práticas de subjetivação e sujeição
do sujeito; que tiveram suas histórias de vida marcados pelo imperativo da inclusão.
Dentro do contexto educacional, no desenvolvimento da proposta pedagógica de
trabalho, estas questões tomaram corpo, a necessidade dos surdos se expressarem, “Eles os
surdos – e não eu – irão falar deles...” (PERLIN, 2014, p. 51), em um movimento de produção
histórica do discurso, discursos este que “definem regimes de verdades que balizam e
separam o verdadeiro de seu contrário. Desse modo, de acordo com a perspectiva
foucaultiana, os discursos não descobrem verdades, senão as inventam.” (VEIGA-NETO,
2013, p. 101).
A pesquisa foi desenvolvida em uma Escola Especial de Educação de Surdos, que tem
como característica o compromisso com os movimentos vivenciados pelos surdos, suas
famílias, professores e comunidade surda. Compreendendo o tema da educação de surdos
não apenas como uma questão espacial, dos surdos estarem em espaços onde haja outros
surdos para se comunicarem, mas de uma questão de signos e significados através de uma
mediação social 2. A língua de sinais pertence aos surdos e é através deste processo
individual e dinâmico que ele construirá suas representações.
A proposta foi, olhar o surdo através de sua diferença cultural, em observações
realizadas na 4ª série e 4º ano do Ensino Especial para Surdos, assim como entrevistas e
conversas com os alunos, com a Professora da turma e os Instrutores Surdos, que foram
registradas em um diário de classe, denominado “Diário de Campo”, onde eram registradas
diariamente as atividades desenvolvidas, assim como as conversas e respostas das
entrevistas, fruto muitas das vezes do processo de interação, do que especificamente de um
conjunto de perguntas e respostas pré-determinadas a serem respondidas.
Foi retirando pequenos excertos das narrativas surdas que pude dar voz, no sentido
de ser ouvida/vista, as narrativas surdas, dando sentido a um discurso sobre suas vivências,
as verdades que a escola inclusiva produziu nestes sujeitos e uma outra verdade da
realidade que vivenciaram na escola especial.
27F27F

Descrição conforme o Diário de Campo, (FIGUEIRA, 2009), escrito durante o estágio, com
referenciais sobre a escola, como PPP e Regimento Escolar.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE SURDOS: RELATOS SURDOS
Minha intensão, não é aqui fazer uma retrospectiva histórica acerca da educação de
surdos: ouvintismo, oralismo, bimodalismo, bilinguismo, etc; mas produzir um regime de
verdades que conta sobre a realidade vista da ótica dos sujeitos imersos nesta dinâmica,
como foram produzidos dentro da escola regular e como produziram suas verdades através
desta experiência.
Antes de acessarem a escola especial, os alunos frequentaram escolas regulares. O
fracasso escolar devido à dificuldade de serem compreendidos dentro da diferença
linguística e cultural, deixaram marcas profundas, um traço marcante na turma em todas as
falas, pois todos tem histórico de já terem frequentado durante vários anos o ensino em
escola regular. “... as verdades não são descobertas pela razão, mas sim inventadas por ela ...” (VEIGA-NETO, 2013, p. 90).
A turma, composta por oito alunos, todos adultos, na faixa etária entre os dezenove
e trinta e sete anos de idade, cursando uma classe multiseriada de 4º Ano no regime de
ensino de nove anos e 4ª Série do Ensino Fundamental, no regime de oito anos.
Abaixo transcrevo a história de vida de alguns destes alunos. Lembranças e
testemunhos de suas vivências escolares, carregadas de um discurso produzido pela
“verdade” da inclusão; que através de entrevistas, que transcrevi para o Português, a fim de
registros; revelam um pouco de seus pensamentos e sentimentos, com relação à
representação de suas vivências como sujeitos surdos.
Dentre os alunos que estão frequentando as aulas, temos quatro que são surdos de
nascença e um que sofreu acidente aos dez anos de idade, caiu do segundo andar de seu
prédio e sofreu lesão no ouvido, sendo acometido de surdez.
“ Cai com 10 anos idade e fiquei surdo (1 ano de hospital), estudava em
escola regular na 4ª série, não aprendia nada, só falava, copiava as tarefas
dos amigos que ajudavam. Ficava em casa sozinho.
Vim para cidade X, com 18 anos, encontrei um primo surdo que me ensinou
os sinais quando eu tinha 28 anos, antes só trabalhava e fazia leitura labial.
Estudo a seis anos aqui nesta escola, penso que é bom, porque aprendi a ler
e também os sinais.
As pessoas falam que eu sou burro porque eu não falo. Agora eu sei que eu
sou inteligente! Participo da comunidade surda, e tenho poucos amigos.”
(Aluno F.), (Relatório de estágio, FIGUEIRA, 2009).
Observo no discurso de F. a presença marcante da necessidade da aprendizagem do
Português escrito e o sentimento de rejeição a que foi submetido durante muito tempo, sem
pertencer a cultura ouvinte e tampouco a cultura surda ele esteve entre dois mundos e não
chegou a fazer parte efetivamente de nenhum, nos últimos seis anos de sua vida, F. tem se
realizado socialmente em meio ao seu povo surdo, participando da comunidade surda.
O aluno A. deixa transparecer em sua fala, o quando precisou se esforçar para
aprender a ler e escrever, como uma necessidade produzida pelo ouvinte sobre ele, para
demonstrar o seu potencial como sujeito cognicente.
“ Me esforcei em estudar e em ler, aprendi os sinais na 3ª série na Escola,
antes só queria brincar e não aprendia os sinais.
A mãe e o pai sabem os sinais e são inteligentes.
Tenho muitos amigos surdos e poucos amigos ouvintes. As pessoas ouvintes
tem preconceito com o surdo porque pensam que o surdo não sabe.”
(Relatório de estágio, FIGUEIRA, 2009).
A aluna R. é adolescente, tem dezenove anos de idade, é muito comunicativa, e nos
deixou as seguintes impressões sobre seu mundo surdo:
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“Fui para a escola com 12 anos, minha família ensinou os sinais desde
pequena.
Estudei na escola de ouvinte antes de vir estudar na Escola Especial. Na
escola de ouvinte era muito difícil e pedia ajuda.
O grupo era amigo e ajudava, copiava o trabalho dos colegas (colava). Na
escola era bom e ruim porque fazia confusão para estudar.
A família gosta da Escola Especial, porque cuida e ajuda. Tem muitos
amigos surdos na escola e na comunidade surda, tem amigos ouvintes e lhes
ensino os sinais e lhes ajudo. Português é difícil porque Libras diferente.
Estou grávida de 3 meses, estou muito feliz, o pai do bebê é ouvinte, quando
o bebê nascer o pai ensina a falar o Português e a mãe ensina Libras. Quero
que o bebê seja ouvinte porque o pai também quer, mas se nascer surdo não
tem problema. As pessoas são sempre queridas.” (Relatório de estágio,
FIGUEIRA, 2009).
A aluna R. foi produzida e produziu-se culturalmente dentro da cultura surda,
entendendo que a forma de comunicação dos surdos e ouvintes é diferente, consegue se
relacionar bem com estes dois mundos, mas também já sofreu na escola regular com a
colonização ouvinte que tentou lhe amputar o direito de viver como surda e de se relacionar
com seus pares.
O aluno C. traz uma pesada crítica a escola ouvinte, como responsável por causar
prejuízos ao seu processo de construção do conhecimento, e fala o quanto está realizado em
estudar em uma escola para surdos:
“Nasci surdo, aprendi os sinais com minha irmã ouvinte, que me ensinou e
ajudou.
Estudei na escola ouvinte até os 10 anos, era ruim porque não aprendia só
copiava dos colegas ouvintes, a professora falava, falava e ou não entendia.
Então, minha a mãe conheceu a Escola Especial para Surdos e vim estudar
aqui, com 10 anos, bom.” (Relatório de estágio, FIGUEIRA, 2009).
Percebe-se em todos os discursos uma crítica perpassada pela própria
experiência, contra a escola regular, que tentou normalizá-los. Ao mesmo tempo a
realização emocional e social que eles experimentam agora, longe de qualquer
necessidade de adaptação, com a possibilidade de participarem ativamente sem
atravessadores; entre eles e os conhecimentos, entre eles e as próprias representações
culturais, através de: suas histórias de vida, experiências, histórias da comunidade surda,
entre outros artefatos culturais em sua língua natural. Produzindo o discurso, de quem
outrora precisava de um intermediário as suas representações, produzindo-se num
processo de “Contramemória, segundo Skliar (2013, p. 29):
“A potencialidade de reconstrução histórica dos surdos sobre a sua
educação e sua escolarização é, sem margem para dúvidas, um ponto de
partida para uma reconstrução política significativa e para que participem
com consciência , das lutas dos movimentos sociais surdos pelo direito a
língua de sinais, pelo direito a uma educação que abandone os seus
mecanismos perversos de exclusão, e por um exercício pleno da cidadania.”

PASSEMOS A OUVIR OS SURDOS.
Não cabe neste momento e nem é minha intenção produzir receitas, sinalizar como
verdadeiro determinado modelo de instituição, escola regular ou escola especial; mas dar a
este conjunto de narrativas uma possibilidade de visibilidade como discurso, possibilidade
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de vislumbrar as marcas produzidas em suas representações; perceber como os surdos
foram submetidos a saberes que regraram verdades acerca das experiências escolares, “é
preciso admitir um jogo complexo e instável em que o discurso pode ser, ao mesmo tempo,
instrumento e efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto de
partida de uma estratégia oposta. O discurso veicula e produz poder; ...”(VEIGA-NETO, 2014,
p. 102).
O discurso daquele que vive a norma é um, do que vive a diferença é outro, que
apesar do segundo viver a diferença, ele não vive como o “diverso” do discurso do outro;
não vive como deficiente em seu grupo, porque o mesmo não o produz como tal, mas o
produz em sua plenitude. “A “diversidade” cria um falso consenso, a ideia de que a
normalidade hospeda o diverso, porém mascara normas etnocêntricas e serve para conter
a diferença”, (SKLIAR, 2013, p. 13).
O surdo, foi e é produzido historicamente pelo conjunto das nossas posturas e
reflexões como ouvintes em relação a ele; passando agora a também a se autoproduzir
linguisticamente, resinificando sua posição social, sendo integrante de uma identidade
cultural. Expressando através da língua de sinais seus pensamentos, utilizando-se de uma
língua (viso-manual) diferente da língua oral, passa a validar seu discurso como diferente
da norma ouvinte, que lhe impunha através de práticas normalizadoras, uma língua falada
para representar-se.
As produções das identidades culturais estão impregnadas de uma relação de poder,
em que os grupos influenciados por padrões culturais pré-estabelecidos, podem trabalhar
a favor da marginalização ou tornar exótica certa cultura, ou estabelecer outras formas
culturais como detentora da norma. A sociedade está influenciada pela norma, que produz,
por sua vez a diferença; as diferenças se constroem num processo ativo de identificação e
produção de subjetividades.
Assim, o senso comum costuma afirmar que todo surdo é mudo, a condição de ser
mudo representaria não ter voz, em outras palavras não ter “vez”; consequentemente não
ter o domínio de uma língua falada pela qual pudesse se expressar, levaria o sujeito a uma
condição de não producente de pensamentos.
O falar, além da voz, como aspecto do pensamento e da linguagem é que garante e
produzem a diferença nesta relação. O Surdo tem sim uma produção, não só intelectual, mas
também a níveis de representação e de produção cultural, ao partilharem socialmente de
suas significações principalmente dentro da comunidade surda.
As relações de poder, entre as representações das identidades surdas se fortalecem,
quando o surdo participa ativamente de uma comunidade, os interesses são compartilhados
e o sujeito passa a representar-se sem estar atrelada a visão ouvintista, possibilitando-lhe
criar um espaço cultural, onde ele é diferente e não deficiente.
A possibilidade de produzir suas representações acerca do significado de “ser
surdo” dentro da perspectiva dos Estudos Culturais, que compreende suas histórias de vida
e suas representações; já não algemadas ao monopólio do ouvintismo, mas que falam de si
através de uma perspectiva da diferença; produz neste trabalho histórias culturais surdas,
referidas pelos alunos que vivenciam em seu dia-a-dia a representação das identidades,
onde os sujeitos se representam através de seus próprios discursos culturais, fugindo do
monopólio da cultura ouvinte sobre suas histórias.
A luta dos surdos pela sua autodescrição, como uma prática política de subjetivação
e sujeição de suas identidades, para serem representados como sujeitos, linguística e
culturalmente diferentes, ganha força através da escuta de suas histórias de vida. O surdo
produzindo-se em um processo de Contramemória como resistência, Skliar, (2013, p.29):
“São numerosos e cada vez mais explícitos os testemunhos de surdos que,
ao fazerem referência ao seu passado educativo, invocam imagens ligadas
ao fato de se verem como estrangeiros, forasteiros e exilados. Esses
depoimentos poderiam valer como oposição à frágil memória das
instituições especiais para surdos-...”
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O grupo cultural ao qual pertence o indivíduo surdo, compreende suas
manifestações linguísticas, não como defeito a ser corrigido, para pertencer a uma
comunidade dominante, mas entende a língua como um processo dinâmico de significações
das situações e dos sujeitos. Se, “A voz dos surdos são as mãos e os corpos que pensam,
sonham e expressam”, (QUADROS, 1997, p. 119), é mais necessário que possamos ouvi-los.
Visto isto, implica a compreensão do pensamento surdo em meio a suas histórias
que transpassam a condição de simples registro, mas uma real participação na construção
de seus próprios perfis saudáveis, inteligentes e capazes, produzindo mecanismos de
participação dentro dos discursos, produzindo desta forma, parafraseando Skliar, políticas
de significações.
Produzindo pessoas alegres que apesar de carregarem um histórico de
descriminação, são capazes de encontrar plenitude em meio à condição da surdez e
admitirem-se plenos, como sujeitos competentes no gozo de suas potencialidades e no
campo das representação.
Para o Surdo, a surdez não representa a falta da capacidade auditiva que lhes castra
a vivência do mundo ouvinte, ao expressar esta realidade através da história particular de
vida, tivemos a oportunidade de presenciar mecanismos de participação e de
ressignificação de suas identidades surdas.
Suas histórias de vida contadas em meio ao ambiente educacional geraram reflexões
no grupo, enriquecendo nossas representações sobre a realidade do “ser surdo”, sobre
como o outro o representa e como eles próprios fazem estas representações, aceitando ou
não padrões estereotipados de modelos que dizem do surdo como ele deve ser, aprender,
interagir, etc.
As verdades que construímos com este trabalho? A compreensão que certamente o
surdo fala, constrói, produz histórias de vida, histórias da sua realidade surda. A diferença
entre não produzir e não ser notado nesta produção, está nos olhos da sociedade, em querer
ver!
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RESUMO: Se objetivou problematizar as condições de possibilidade que permitiram o
aparecimento dos saberes dos cuidados paliativos no domicílio. Essa problematização tem
inspiração Foucaultiana, pois coloca sob suspensão a questão da gênese, das continuidades,
e não se trata de recusá-las definitivamente, mas de sacudir a quietude pelo qual a
aceitamos. Para tanto, o capítulo sobre cuidados paliativos no domicílio do caderno de
atenção domiciliar foi analisado. Os excertos selecionados mostram certa naturalidade em
encaminhar os pacientes para o domicílio, e estratégias de governar e capturar gestores,
profissionais de saúde, cuidadores familiares, pacientes no discurso. Não há nada de natural
em profissionais de saúde encaminharem seus pacientes para casa. Eles são fabricados para
isso, capturados pelos discursos proferidos pelas instituições autorizadas. Inclusive, não há
nada de natural em morrer em casa. Esses acontecimentos se dão conforme condições de
possibilidade.
DESCRITORES: Serviços de assistência domiciliar. Cuidados paliativos. Pessoal de saúde.
ABSTRACT: It was aimed to problematize the conditions of possibility that allowed the
showing up of knowledge about palliative care at home. This problematization has
inspiration in Foucault, since it hangs the issue of genesis, continuity, and it doesn’t refuse
them, definitely, but affects the quietude throughout we accept it. Hence, the chapter about
palliative care at home from the textbook of home care was analyzed. The selected excerpts
show some natural issues when forwarding the patients to home, and strategies of govern
and capture managers, health professionals, family caregivers, and patients on discourse.
There is nothing natural in health professionals forwarding their patients to home. They are
not fabricated for that, captured by the proffered discourses through authorized
institutions. In addition, there is nothing natural in dying at home. These events happen
according to conditions of possibility.
DESCRIPTORS: Home care services. Palliative care. Health Personal.

1 IDEIAS INICIAIS
Ao iniciar este texto, gostaríamos de destacar o quanto é desafiador, para nós
enfermeiros, olharmos para questões e temas, com as quais lidamos no nosso cotidiano, de
forma diferenciada e desvinculada do esquema científico-hegemônico postulado na
modernidade, que elegeu o discurso da Ciência como única forma legítima de ler o mundo.
Esse olhar inverso e singular de conceber um tema, permite-nos, não com menos rigor,
romper com algumas certezas, olhar com desconfiança e colocar, sob suspeita, algumas
verdades e, assim, remontar concepções para compor nossas investigações.
Importa ressaltar: fazer a escolha do caminho que iremos percorrer para realizar
nossas investigações é como nos defrontarmos com uma encruzilhada, visto as diferentes
possibilidades de análise que se apresentam. No caso deste texto, poderíamos ter optado
por escolher um caminho onde as interpretações fossem vinculadas à biologia, – abordagem
dominante na área da saúde – àquela com a qual, nos sentiríamos mais à vontade e
estaríamos isentas da sensação de estarmos devendo para a ciência.
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No entanto, o que nos motivou a trilhar outros caminhos foi a possibilidade de
obtermos diferentes entendimentos sobre situações, questões e temas com os quais lidamos
em nosso cotidiano e também pela possibilidade de produzir algumas mudanças na forma
como nos relacionamos com o mundo e olhamos para ele. Isso significa romper com algumas
certezas, pois neste caminho, as certezas, bem como as verdades, precisam ser
constantemente colocadas sob suspeita e olhadas com desconfiança.
A decisão de utilizar alguns conceitos a partir dos estudos de Michel Foucault não
foi uma tarefa fácil, mas esta escolha nos permitiu colocar em jogo algumas normas, tidas
como verdadeiras, a respeito dos temas atenção domiciliar e cuidados paliativos.
A escolha de ferramentas analíticas do discurso configurou-se uma escolha fértil
para problematizar a forma como vemos e pensamos os cuidados paliativos no domicílio
como uma prática de assistência à saúde, a qual vem sendo construída na
contemporaneidade. Para tanto, nossa opção foi mostrar as condições de possibilidade para
que ocorresse o encontro dos saberes sobre atenção domiciliar e cuidados paliativos de
forma a configurar o que hoje podemos chamar de cuidados paliativos no domicílio.
Neste texto, apoiadas por algumas ferramentas da análise do discurso foucaultiana,
problematizamos os discursos contidos nos materiais governamentais: Caderno de atenção
domiciliar nº 2 (BRASIL, 2013); Portaria nº 2.029, de 24 de agosto de 2011, que Institui a
Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2011a) e a
Portaria no 2.527, de 27 de outubro de 2011 (BRASIL, 2011b), que redefine a Atenção
Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde. Analisando-os como materiais que contêm
definições, classificações e ordenamentos, verificamos o enquadramento dos sujeitos que
estão passando pelo processo de morte e morrer e, também, definimos quem são os
pacientes que podem receber tal ou qual tratamento subvencionado pelo Ministério da
Saúde. Ao voltar nosso olhar para esses textos foi possível vê-los como formas de exercício
do poder, na medida em que atuam na administração das condutas dos pacientes que estão
passando pelo processo de morte e morrer e também dos profissionais e familiares que lhes
prestam cuidados.

2 A FORMAÇÃO DE UM SABER: A EMERGÊNCIA DOS CUIDADOS PALIATIVOS NO
DOMICÍLIO
Antes de nos determos no desenvolvimento do texto, traremos alguns
apontamentos sobre o que significa o ato de problematizar um determinado objeto de
pensamento, a partir do pensamento de Michel Foucault.
Segundo Barbosa (2007, p.10), para Foucault, “a problematização consiste em um
trabalho específico do pensamento: é o movimento através do qual nos distanciamos de nós
mesmos, tornamos algo, que nos era familiar, em problema”. Problematizar não é solucionar
problemas, mas, antes, operar a transformação de um dado em problema, a partir de certos
fatores que tornam tal trabalho possível. Como indicou Marshall (2007), problematizamos
quando nos interrogamos sobre os eventos como acontecimentos, sem pressuposições, sem
indicações de soluções, construindo um sistema de pensamentos, sem a intenção de
alcançar soluções ou confirmar respostas previamente pensadas.
Ressaltamos que buscamos nos valer dessas considerações para levantar algumas
questões. De onde veio os cuidados paliativos no domicílio? Como ocorreu o encontro
desses dois saberes: cuidados paliativos e atenção domiciliar? Quais condições de
possibilidade permitiram o cruzamento desses discursos para a formação desse “novo”
saber?
São estes questionamentos que pretendemos tratar neste artigo. Não para buscar
respostas, mas sim, com a intenção de problematizar esses saberes que nem sempre
estiveram em pauta e problematizar para pensar de outros modos os cuidados paliativos no
domicílio. Uma vez que, ao problematizar, se coloca sob suspensão a questão da gênese e
das continuidades, não se tratando de recusá-las definitivamente, mas de sacudir a quietude
da qual a aceitamos. Além disso, mostrar que elas não se justificam por si mesmas, visto que
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são o efeito de uma construção cujas regras devem ser conhecidas e as justificativas
controladas (FOUCAULT, 2013).
Todavia se faz necessário um retorno no tempo, não porque consideramos a história
como objetiva e definitiva ou porque a vemos como constituída por eventos imutáveis e
consensuais dos quais se pode extrair significados absolutos, mas, especialmente, porque
entendemos que os fatos históricos não falam por si. Os acontecimentos são sempre
interpretados, o que nos permite fazer algumas reflexões e problematizações sobre como
vem sendo configurados os cuidados paliativos no domicílio através dos tempos.
Para tanto, buscamos apresentar a história que figura nos livros acadêmicos,
procurando, igualmente, salientar discursos marcantes e ao mesmo tempo algumas formas
de significar os cuidados paliativos e a atenção domiciliar. Buscamos ainda aproximar as
“lentes” com as quais focalizamos essa história na direção dos significados mais
frequentemente atribuídos aos cuidados paliativos no domicílio na atualidade.
Na década de 70, alguns pesquisadores (KÜBLER-ROSS, 1975; ARIÈS, 2003)
denunciaram a morte solitária, tecnologizada e fria no espaço hospitalar e o interdito ou
falta de discussão sobre o tema. Ariès (2003), em seu estudo sobre a história da morte no
Ocidente, romantiza o modo de morrer das pessoas no período medieval como o ideal para
enfrentar o fim da vida, uma vez que as pessoas sentiam que iriam morrer e se organizavam
para resolver as pendências antes de partir. O autor também critica essa morte
medicalizada, ou seja, deslocada para o hospital na modernidade, e que deixou as pessoas
despreparadas para aceitar a finitude. Kubler-Ross (1975) e mais tarde Hennezel (2006)
apontam que essa falta de falar sobre tema constituía um mecanismo de defesa dos
profissionais de saúde, pois a morte seria um sinônimo de impotência, sendo a formação
desses profissionais de saúde, voltada para a cura de doenças e agravos. O movimento
hospice 2 idealizado e dirigido pela enfermeira e médica Cicely Sauders, que configurou a
filosofia dos cuidados paliativos, também contribuiu como condições de possibilidade para
pensar a “boa morte” no domicílio.
Três décadas depois das denúncias da morte fria, tecnologizada e solitária nos
hospitais, a Organização Mundial de Saúde (OMS) fez seu pronunciamento acerca da
assistência domiciliar, na ordem da economia, justificando-se frente à necessidade de
cuidados, em longo prazo, nas doenças crônicas, as quais aumentam em relação à transição
demográfica e epidemiológica dos últimos anos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000).
Segundo a OMS, as condições crônicas são responsáveis por 60% de todo o ônus decorrente
de doenças no mundo. Conforme a estimativa, no ano 2020, será de 80% nos países em
desenvolvimento. A adesão aos tratamentos de doenças crônicas nesses países é de apenas
de 20%, levando a estatísticas negativas na área da saúde com encargos muito elevados para
a sociedade, o governo e os próprios familiares. Pelo fato de tais condições crônicas
surgirem na atenção primária, elas devem ser tratadas principalmente nesse âmbito, e por
isso, recomenda-se que os países fortaleçam essa rede (OMS, 2003).
Observa-se nas ações da OMS uma preocupação do Estado com a vida dos homens e
com os processos tanto biológicos como aos que se referem à própria vida, tendo por
objetivo a segurança e regulação da população no nascimento, morte, produção, etc.
(FOUCAULT, 1999).
Segundo Rose (1998), com a inclusão da população no pensamento político, as ações
e os orçamentos das autoridades foram direcionados para novas tarefas, dentre as quais
estão: a preocupação sobre como maximizar as forças da população e de cada indivíduo no
seu interior, como minimizar seus problemas e como organizá-los da forma eficaz.
274F274F

Não é possível falar de Cicely Saunders sem falar de sua obra magistral, que é o St. Christopher´s
hospice, onde tive a oportunidade de fazer cursos e acompanhar atendimentos clínicos, tanto no
programa de internação como no atendimento domiciliar. Experiências e conhecimentos por meio
de um vasto programa de treinamento, educação e pesquisa, que trouxe melhorias no cuidado da
pessoa à morte, para muito além de sua área geográfica (FRANCO, s.d.).
2

– 843 –

A administração, de forma governamental, da população depende, em primeiro
lugar, do conhecimento que se tem dela e, para tanto, é preciso isolá-la como um setor da
realidade, identificar certas características e processos que lhe serão próprios. Em segundo
lugar, é preciso transformar fenômenos como nascimento, morte, casamento, doença, entre
outros, em matérias sobre as quais, o cálculo político possa trabalhar, ponderando que a
estimativa depende de processos de inscrição, que traduzem o mundo em traços materiais:
relatórios escritos, mapas, gráficos, e, de forma proeminente, números (ROSE, 1998).
É nessa mesma direção que são pensadas as estratégias e as técnicas que vão agir
indiretamente sobre a população e que permitirão aumentar, sem que as pessoas se deem
conta, a produtividade e o autogoverno dos indivíduos (FOUCAULT, 2004).
Na busca de equilíbrio econômico, esquemas regulatórios são utilizados pelo Estado.
Tais esquemas podem se dar por meio da ação de agências que fazem recomendações,
instituem processos e realizam intervenções, como é o caso da OMS em relação à assistência
domiciliar. De certo modo, algumas regulamentações sobre a condução da terapêutica,
tomadas como capazes e úteis para a saúde da população ou qualidade de vida, voltando-se,
ao mesmo tempo, para a criação de mecanismos que visam garantir uma prescrição segura
e eficaz e também estabelecerem os critérios de diagnóstico, o tratamento preconizado, os
mecanismos de controle, o acompanhamento e a verificação de resultados, além da
racionalização da prescrição e das condutas.
Com isso, não se quer dizer que a atenção domiciliar em cuidados paliativos não
sirva e que esse tipo de cuidado não deva ser realizado. Porém, problematizar quais
condições de possibilidade permitiram o aparecimento dos saberes dos cuidados paliativos
no domicílio e possibilitaram que ele seja, atualmente, indicado por agências/instâncias
governamentais como a forma ideal de se morrer é necessário.
No entanto, é importante prestarmos atenção às “coisas ditas”, já que esses
discursos, como por exemplo, os da qualidade de vida e da autonomia estão circulando no
campo da saúde há algum tempo como verdades. Entende-se por verdade: um conjunto de
procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o
funcionamento dos enunciados.
Deixamos claro que este prestar atenção volta-se, não a verificar o grau de
veracidade das enunciações, mas, a realçar como esses discursos estão constituindo não
apenas os profissionais que atuam na área da saúde, mas os próprios sujeitos que estão
passando pelo processo de morte e morrer.
Consideramos que os discursos dos materiais produzidos pelo MS e pela OMS assim
como produzidos e validados pelos pesquisadores e experts (BRASIL, 2011a; BRASIL,
2011b, BRASIL, 2013) condicionam as pessoas e fazem com que países organizem essa
modalidade de atenção domiciliar conforme suas demandas no processo saúde-doença,
para ter um melhor controle dos doentes. É importante destacar, que isso não inclui
somente interesses de uma “boa” assistência ao paciente terminal, mas também a mais
econômica possível.
Observa-se nos materiais analisados que os discursos da qualidade de vida e da
autonomia se repetem, se cruzam e se contrapõem, instituindo, nesse processo, verdades
sobre os modos de conceber a terminalidade e a morte. Dessa forma, o discurso sobre
cuidados paliativos no domicílio vai sendo formado conforme condições de possibilidade,
algumas apontadas no início desse texto: denúncia da morte fria e solitária no hospital,
movimento hospice, pronunciamentos da OMS sobre assistência domiciliar.
Os sujeitos interpelados por esses discursos como os gestores, profissionais de
saúde, familiares, cuidadores e pacientes entram nessa ordem do discurso, que, conforme
Foucault (2009), é estabelecida por alguns procedimentos que separam, considerado como
verdade nesse campo de saber. São combinações feitas por pessoas autorizadas a fazê-lo,
determinando quem deverá ouvir e seguir na ordem do discurso.
Um exemplo foi o lançamento do Programa Melhor em Casa, feito pelo Ministério da
Saúde por meio da portaria 2.527, de 27 de outubro de 2011, que redefiniu a atenção
domiciliar no âmbito do SUS (BRASIL, 2011a). Algumas publicações como manuais e guias
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foram feitas sobre o programa, dentre eles está o Caderno de Atenção Domiciliar, volume 2,
com um capítulo específico sobre cuidados paliativos e atenção domiciliar.
Para facilitar o entendimento a respeito da forma como analisamos tais materiais,
destacamos abaixo um excerto Caderno de Atenção Domiciliar volume 2, que cita os
princípios dos cuidados paliativos determinados pela OMS. O referido documento indica
como “natural” o encaminhamento dos pacientes que estão no final da vida para uma nova
forma de administração e regulação.
[...] por causa da demanda natural dos profissionais de saúde de se
encaminhar pacientes no final da vida para a AD 3, ressalta-se a
necessidade de abordagem dos CP 4 na área de AD e também do
reconhecimento da AD como braço assistencial importantíssimo para a
implementação de CP de forma abrangente e equitativa, principalmente
em nossa realidade e em outros países com limitações de recursos na
saúde e poucas possibilidades de cuidados institucionais (BRASIL, 2013,
p.82).
275F275F
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Ao olharmos minuciosamente o material selecionado, procuramos colocar, sob
suspeita, estes textos que nos pareceram estar fundamentados no conhecimento biológico
e com direcionamentos decorrentes de políticas governamentais. Ao analisarmos tais
materiais, algumas questões nos instigaram e provocaram os seguintes questionamentos:
Que demanda natural é essa apresentada no documento? Desde quando se naturalizou
encaminhar pacientes terminais para o domicílio?
Foi por isso que trouxemos algumas condições de possibilidade para a formação do
saber sobre o processo de morte e morrer em casa. Para mostrarmos que as condutas não
têm nada de naturais, pois elas se modificam conforme as relações de poder e em um
determinado momento, há o estabelecimento de regras, como se fosse um jogo.
Ao dizer que é natural encaminhar pacientes terminais para o domicílio, captura-se
mais sujeitos para esse discurso. No entanto, essa proclamação do natural, para ter efeito
não pode feita por qualquer um, mas sim de forma autorizada por instituições que têm a
função de gerir e regular as condutas da população em relação à saúde.
Contudo, propomos um pouco mais de contemplação a esse excerto: “abordagem
dos CP na área de AD [...] e AD como braço assistencial importantíssimo para a
implementação [...] CP” (BRASIL, 2013, p.82). Observamos que fica explícita a união de dois
campos de saberes, um complementando ao outro, sem sobreposição, de modo a ofertar
uma assistência mais abrangente e equitativa, ou seja, incluindo mais pessoas nessa
modalidade. O que pode ser visto como uma alternativa com caráter econômico, o que é
bastante atrativo para a realidade de países em desenvolvimento, com limitações de
recursos na saúde e pouca oferta de cuidados institucionais.
Para mostrar como os campos de saberes de atenção primária e dos cuidados
paliativos se aproximam, cito uma pesquisa realizada na cidade de Campinas no Estado de
São Paulo no ano de 2012. Desenvolvida junto a profissionais da área de saúde, que atuam
na atenção primária, teve como objetivo conhecer os modos de cuidado com os pacientes
terminais no domicílio. Uma vez que não havia princípios que norteassem os cuidados de
fim de vida no cenário estudado, no referido estudo foram indicadas condutas para a
qualidade de morte que incluía técnicas como visitoterapia 5. A conclusão do estudo apontou
para a necessidade de sistematização dessas ações. (COMBINATO; MARTINS, 2012).
De fato, muitos estudos mostram que os pacientes desejam morrer em casa e seus
cuidadores aceitam tal condição para respeitar essa vontade. Além disso, a atenção efetiva
27F27F

Atenção Domiciliar.
Cuidados Paliativos.
5 Quando a visita domiciliar ao paciente não envolve procedimento técnico, apenas orientações,
produção de vínculo.
3
4
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da equipe, que produz confiança e segurança para o paciente e a família, é determinante
para mantê-los no domicílio (MCGRATH; JOSKE, 2002; MCLAUGHLIN; SULLIVAN; HASSON,
2007; HIRANO et al, 2011). Como consta na portaria 2.029, de 24 de agosto de 2011, a qual
detalha as atribuições das equipes AD, capacitar o cuidador para os cuidados a serem
realizados e acolher suas dúvidas e anseios, bem como assegurar a emissão do atestado de
óbito (BRASIL, 2011b). Assim, nessa ordem do discurso, parece não haver muita escolha
para esse cuidador familiar, pois a equipe virá, invocando seus saberes, proporcionar a
segurança para eles. É a segurança do hospital no conforto do seu lar. Não há outra
possibilidade de assistência. Se o paciente e a família não aceitarem tal encaminhamento do
hospital para o domicílio, ficarão sem o atendimento da equipe. Portanto, a ordem é desejar
morrer em casa e que seus familiares a respeitem. Quanto aos profissionais de saúde, a
ordem é: aprendam a lidar com a morte e saibam as estratégias de cuidado para as
necessidades desses pacientes, e principalmente, para mantê-los em casa.
O documento também aborda os benefícios dos cuidados paliativos em ambiente
domiciliar.
Para o paciente: encontra-se dentro de um ambiente conhecido,
mantendo sua intimidade, pode realizar algumas tarefas laborais, manter
alguns hábitos e hobbies. A alimentação é mais variada e os horários não
são rígidos. Fortalece a autonomia do usuário. Para a família: Geralmente,
os familiares têm maior satisfação por estar participando ativamente do
cuidado. Sentem que respeitam a vontade do paciente de permanecer no
domicílio. Importante para prevenção do luto patológico. Para o sistema
de saúde: Redução das internações hospitalares longas e de alto custo.
Diminuição de tratamentos desnecessários ou futilidade terapêutica
(BRASIL, 2013, p.84).
Como não achar maravilhoso o atendimento domiciliar em casa com esse discurso
que seduz, que romantiza um fim de vida no ambiente familiar, sem os horários rígidos para
higiene e alimentação do ambiente hospitalar? E em relação aos cuidadores, constituídos
como sujeitos que respeitam essa vontade do paciente (será do paciente mesmo?) e com
satisfação de exercer uma ação talvez nunca realizada por eles? Como não querer prevenir
esse luto patológico? Como não mencionar a redução das internações hospitalares, com seus
tratamentos desnecessários? Desnecessário para quem mesmo?
Ao analisarmos algumas publicações recentes sobre os temas: Atenção Domiciliar e
Cuidados Paliativos divulgadas em periódicos nacionais e internacionais, observamos que
os cuidadores e pacientes avaliam a atenção domiciliar como positiva, porque consideram
importante estar em sua casa nesse momento (BERETTA et al, 2010; DUSSEL et al, 2009;
VICKERS; CARLISLE, 2000; MONTEROSSO; KRISTJANSON; PHILIPS, 2009). Entretanto,
muitos cuidadores relatam que se sentem sobrecarregados, privados de necessidades
básicas como sono e boa alimentação, vivendo em isolamento social por ter que cuidar do
paciente e afasta-se de suas atividades (ALPTEKIN et al; 2010; CAMERON et al, 2002; KUO;
OPERARIO; CLUVER, 2012; TSHILILO; DAVHANA-MASELESELE, 2009). Na pesquisa
intitulada “Representações Sociais da Internação domiciliar: o olhar do cuidador familiar”,
os cuidadores referiram que a internação domiciliar proporciona liberdade aos pacientes,
mas para eles, os cuidadores, é uma prisão, uma vez que precisam privar-se de seus afazeres
cotidianos em prol do cuidado integral ao paciente em internação domiciliar. Isso não
ocorre em uma internação hospitalar, já que nessa modalidade de internação o paciente fica
preso à rotina hospitalar e os cuidadores têm liberdade, porque podem sair do quarto e
manter parte da sua rotina, uma vez que se sentem seguros, pois a equipe hospitalar presta
os cuidados e está presente em tempo integral (OLIVEIRA et al, 2012).
Ao analisar os documentos do Ministério da Saúde, como a portaria e os cadernos
de atenção domiciliar (BRASIL, 2011a; BRASIL, 2013), percebemos que eles, de certa forma,
condicionam os profissionais de saúde que irão atuar nesse contexto dos cuidados
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paliativos na atenção domiciliar, principalmente, quando publicam nesses materiais que os
profissionais precisam começar a entender e atender as necessidades dos doentes
terminais, “ajudando-os” a morrer dignamente (OLIVEIRA et al, 2011). Agregado a isso,
ensinam como apoiar pacientes e familiares, a avaliar e controlar sinais e sintomas com uso
de diversos medicamentos.
Observamos nos materiais sobre os quais nos debruçamos que os cuidados
paliativos domiciliares emergem em uma rede de discursos como, por exemplo, os
referentes à autonomia e à qualidade de vida. Destacamos que tais discursos são vinculados
não apenas à biomedicina, mas também ao campo espiritual, social, cultural, porque na
contemporaneidade se tem buscado não só de um corpo produtivo e perfeito, mas também
uma morte mais humana, menos tecnologizada e indolor.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procuramos, com esta breve problematização, mostrar as condições de
possibilidade para que ocorresse o encontro dos saberes entre cuidados paliativos e a
atenção domiciliar para configurar o que podemos chamar de cuidados paliativos no
domicílio. Queremos chamar atenção para o fato de que não há nada de natural em
profissionais de saúde encaminharem seus pacientes para morrerem em casa, não há nada
de natural em morrer em casa e que a naturalização do cuidado prestado aos pacientes no
processo de morte e morrer no domicílio não se dá por acaso. Essa naturalização se dá pelos
discursos proferidos pelas instituições autorizadas, que estabelecem “verdades” sobre a
morte e o morrer e os modos de lidar com essa realidade. A lei, a repartição, a circulação e
o funcionamento dos enunciados “capturam e fabricam” os pacientes, assim como os
profissionais de saúde e os cuidadores.
Salientamos novamente: não queremos dizer que os cuidados paliativos em atenção
domiciliar não servem, mas, como profissionais de saúde, precisamos perceber e pensar de
que formasão constituídos e como nos influencia esses discursos. Que possamos ver a
singularidade e a situação do paciente e sua família, refletindo se é a melhor escolha o
encaminhamento para essa modalidade de cuidado. Falamos tanto em autonomia do
usuário, poder de decisão para escolhas terapêuticas, mas será que é o paciente e sua família
que escolhem ir para casa? No Brasil, talvez em alguns casos, para não dizer raros, há essa
situação. Todavia, alguns trabalhos têm indicado que, na maioria das vezes, a equipe, em
especial o médico, convence a família de que não há mais o que fazer no hospital, sendo o
melhor caminho na terminalidade o cuidado a ser realizado pela família no domicílio, ou
seja, o melhor caminho são os cuidados paliativos no domicílio.
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RESUMO: Este artigo que se desenvolve junto dos autores pós-estruturalistas, se propôs a
pensar o ensino de moda e os novos modos de se reinventar na vida magisterial. Para isso,
toma o dandismo e as práticas desenvolvidas no século XIX, como disparo para pensar a
prática docente como um exercício afirmativo da vida, tal como a estética da existência em
Michel Foucault. A partir disso, fabrica um conjunto de práticas, nas quais possam se operar
outros modos de pensar a moda, enquanto campo do saber. Cada procedimento é também
uma multiplicidade e entende que seus processos e feituras na educação são imanentes a
vida e acontecem junto dela. Deste modo, a figura do dândi educador através de suas
artesanias, opera por repetição. Ao repetir, observa seus procedimentos, afim de produzir
singularidades e constituir o seu modo de ser professor.
PALAVRAS-CHAVE: dandismo; dândi educador; estética da existência; subjetivação.
ABSTRACT: This article develops among poststructuralist authors set out to think the
fashion school and new ways to reinvent the magisterial life. For this, take the dandyism
and practices developed in the nineteenth century as shooting to think the teaching practice
as an affirmative exercise of life, such as the aesthetics of existence in Michel Foucault. From
this, it produces a set of practices in which they can operate other ways of thinking fashion,
while field of knowledge. Each procedure is also a multiplicity, understand their processes
and workmanship in education are immanent life, and happen with her. Thus, the figure of
the dandy educator through his workmanship, works by repetition. By repeating notes its
procedures in order to produce singularities and make your way to becoming a teacher.
KEYWORDS: dandyism; dandy educator; aesthetics of existence; subjectivation.

INTRODUÇÃO
A sociedade ocidental do século XIX é conhecida como estruturada, organizada e
segmentarizada. Regula-se por um conjunto de normas e condutas que guiam e conferem
valor à vida privada e são regidos pela burguesia. Presa a normas e regras de conduta, tem
seu individualismo enfraquecido pelo fato de não se voltar para si, ou seja, "as relações de
si para consigo não são desenvolvidas" (FOUCAULT, 1985, p.48).
O individualismo para esse autor não deve ser confundido com nenhum tipo de
egoísmo, pois voltar-se para si mesmo requer um trabalho sobre si, que sempre envolverá
o outro. Trata-se de uma postura ética nos modos de se conduzir. Esse período, ao passar
por uma reforma urbana e introduzir não apenas o que foram chamados de avanços
industriais e tecnológicos, passa também por uma revolução de costumes e hábitos que
acompanharam as renovações da civilização moderna.
Todos esses acontecimentos tornam esse século um divisor de águas, que incluem:
“O advento da burguesia e do industrialismo, dando origem a um novo estilo de vida; a
democracia, tornando possível a participação de todas as camadas no processo, outrora
apanágio das elites” (SOUZA, 1987, p.22). Tais acontecimentos tornam esse período um
complexo novelo cultural que faz emergir, inclusive, uma "galeria de tipos sociais" (SIMMEL,
2008, p.11) a partir da qual nos colocamos a pensar sobre a produção dos modos de vida.
A figura do dândi, que surge neste período como resistência ao modo de vida
burguês, nos coloca a pensar sobre a construção de uma autonomia, através de uma
autoconstituição de si. Nos modos de se conduzir, compõe uma ética e uma estética para sua
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existência e, através de um modo afirmativo perante a vida, opera cuidados que envolve
seus fazeres. Artesanias de si, que perpassam o que se faz e como faz.
Através disso, o dandismo é disparo para pensar a figura do professor. O dândi
educador, conceito ainda em desenvolvimento junto ao programa de pós-graduação em
Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trata-se de um cuidado que
permeia o corpo e alma ao pensar o ensino de moda de quem desenvolve esta pesquisa.

DANDISMO E MODERNIDADE
Na sociedade moderna, a paisagem urbana que se configurava no século XIX,
reforçava moralismos através da figura do burguês. Entretanto, os tipos que aqui surgem
dissolvem suas identidades para se compor outros, opondo-se aos costumes e valores
burgueses vigentes neste período. Enquanto a burguesia afogou qualquer "entusiasmo
cavalheiresco" (MARX; ENGELS, 2005, p.11) em virtude de seus interesses se fixarem
apenas num valor de troca, flanadores, exploradores, vagabundos ― que perambulam pelas
ruas observando o movimento ordinário ― experimentam o ir e vir citadino, através dos
devires selvagens do corpo.
[...]"o estrangeiro", "o mediador", "o pobre", "o aventureiro", “o
renegado", e claro está, "o maníaco da moda" - que, nos papéis, se devem
complementar com a análise das formas sociais, de que sempre são parte
e elemento, dentro e fora das quais simultaneamente se encontra, mesmo
quando a elas se possam opor (SIMMEL, 2008, p.11-12).
Dentre eles, encontramos a figura do dândi. Imagina-se esse personagem, como
corpo imaginário 1, força ou um modo de visualizar a existência desse "outro" mundo.
Juntamente com o traje, outros signos podem servir de marcadores do lugar ocupado pelo
sujeito, e denotam um “investimento de si”: os tipos de acessórios que acompanham o traje,
o corte e o penteado do cabelo, o perfume usado, a postura corporal, a maneira como se
porta dentro daquele ambiente, as pessoas com quem conversa durante o evento, os
assuntos que conversa, o modo como fala, aquilo que bebe e come, o jeito de beber e comer
e até mesmo o meio de locomoção pelo qual chegou a determinado local. A partir disso,
278F278F

O sujeito seria um produto de uma dobra dessa força, o que o
caracterizaria como um processo de subjetivação, uma existência
estética, isto é, um afeto de si por si através da relação com as forças do
Fora, com as forças da alteridade. Enfim, esta é a regra facultativa do
homem livre (FARINA, et al., 2010, p. 300).
Michel Foucault irá reconhecer o dândi a partir do pensamento que nos coloca em
contato com a pintura dos personagens contemporâneos de Charles Baudelaire, através dos
croquis de costumes. O autor nos diz que para Baudelaire,
A modernidade não é simplesmente forma de relação com o presente; é
também um modo de relação que é preciso estabelecer consigo mesmo.
A atitude voluntária de modernidade está ligada a um ascetismo
indispensável. Ser moderno não é aceitar a si mesmo tal como se é no
fluxo dos momentos que passam; é tomar a si mesmo como objeto de uma
elaboração complexa e dura: é o que Baudelaire chama de acordo com o
vocabulário da época, de "dandismo" (FOUCAULT, 1984, p. 344).
Ao pensar o imaginário com Blanchot, podemos afirmar que neste espaço “tudo é imagem: a
linguagem se desdobra numa linguagem imaginária, o tempo num tempo imaginário e a realidade
numa realidade imaginária” (LEVY, 2011, p.27) sendo tudo imagem, nos tornamos imagem uns para
os outros também.
1
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O dândi dos séculos XVIII e XIX pode até ser remetido a uma figura frívola e vulgar,
como alguém que se preocupa em demasia com a aparência. Entretanto, essa constituição
ético-estética do sujeito compõe as problemáticas dos últimos trabalhos de Michel Foucault.
"O dandismo não é sequer, como parecem acreditar muitas pessoas pouco sensatas, um
amor desmesurado pela indumentária e pela elegância física" (BAUDELAIRE, 1996, p. 52),
mas pode se pensar, na possibilidade de, através da aparência, expressar e afirmar seu modo
de vida, como uma "dobra" da alma, que cria algo novo a partir de algo que já existe, uma
espécie de "culto de si mesmo" (BAUDELAIRE, 1996, p.53).
Aos olhos de Charles Baudelaire o dandismo, é, pois, "ginástica destinada a fortificar
a vontade e a disciplinar a alma” (BAUDELAIRE, 1996, p.53). Dessa forma, não há como
pensar a subjetividade ética sem relaciona-la à resistência e as relações de poder. O
dandismo foi uma linha que escapou às estruturas molares do século XIX.
O escritor Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (Oscar Wilde) foi uma dessas figuras
célebres que se destacou na sociedade moderna do século XIX. Longe de reproduzir os
modelos da época, o escritor era admirado pela sua excentricidade e beleza ao se expressar
na sua obra. Da ascensão da sua carreira ao envolvimento com escândalos, tratou “a arte
como a suprema realidade e a vida como uma mera ficção” (WILDE, 2011, p.78) e tornou a
sua pessoa um mito. No período que esteve na prisão sozinho e sob condições humilhantes,
fez aquela condição degradante lhe parecer justa e necessária de ser suportada como algo
para a própria transformação ética do seu caráter, uma “espiritualização da alma” (WILDE,
2011, p.82). Por isso, não se tratava de lamentar, nem de negar sua condição.
Pois assim como o corpo é capaz de absorver toda espécie de coisas, tanto
as mais vulgares e impuras quanto aquelas que um sacerdote ou uma
visão tenham purificado, convertendo-as em atividade ou força, no
movimento de belos músculos e na moldagem da carne mais delicada, nas
curvas e cores do cabelo, das pálpebras, dos olhos, assim também a alma
possui funções nutritivas e pode transformar em nobres sentimentos e
paixões elevadas coisas que seriam por si mesmas, baixas, cruéis e
degradantes. E, mais ainda, pode encontrar nelas suas mais grandiosas
formas de afirmação e muitas vezes revelar-se com mais perfeição
através daquilo que pretendeu denegrir ou destruir (WILDE, 2011, p.83).
Ao pensar nestas fissuras (éticas e estéticas) produzidas por um modo de vida, Gilles
Deleuze no texto A vida como obra de arte, numa entrevista sobre seu livro Foucault, explica
que resistir é um modo de travar uma relação de força consigo, que produzirá outros modos
de subjetivação 2.
279F279F

Trata-se de "duplicar" a relação de forças, de uma relação consigo que
nos permita resistir, furtar-nos, fazer a vida ou a morte voltarem-se
contra o poder. [...] não se trata mais de formas determinadas, como no
saber, nem de regras coercitivas, como no poder: trata-se de regras
facultativas que produzem a existência como obra de arte, regras ao
mesmo tempo éticas e estéticas que constituem modos de existência ou
estilos de vida [...] (DELEUZE, 1992, p.127, grifo do autor).
O dandismo parece colocar em prática este movimento de liberdade, já que nas
palavras de Charles Baudelaire eles serão caracterizados como a oposição e a revolta aos
“O mundo é feito de superfícies superpostas, arquivos ou estratos. Por isso o mundo é saber ”
(DELEUZE, 2005, P.128). A subjetivação no livro Foucault são estes saberes atravessados por linhas
de força, que produzem as dobras. Um fora dentro, que é um dentro fora. Uma existência entrelaçada
do visível e do enunciável é o que nos mantém vivos, pulsantes, mas é também um flerte com a morte,
que implica correr riscos.
2
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estados de coisas dadas e estabelecidas no seu tempo, valores com os quais parecem não se
identificar e que por isso criam seus próprios valores, singularizando-os. "[...] são todos
representantes do que há de melhor no orgulho humano, dessa necessidade, bastante rara
nos homens de hoje de combater a trivialidade" (BAUDELAIRE, 1996, p.54).
Ortega (1999, p.100) irá ainda acrescentar nos estudos foucaultianos sobre o
dandismo que: “na presença da diferença, o indivíduo tem pelo menos a possibilidade de
sair de si”. Com isso, encontra um modo de operar através de máscaras, voltando-se para
fora 3 e não mais para dentro. Mesmo sendo esta, uma escolha, por vezes, espontânea e em
não conformidade com valores vigentes, não se excluía o rigor e o cultivo de outros
determinados valores.
Ao tratar este tema, reconhecemos o dandismo como uma “instituição” que pela
“impetuosidade e independência próprias de seu caráter” (BAUDELAIRE; BALZAC;
AUREVILLY, 2009, p. 13) resiste a um determinado modo de vida empoado dos séculos XVIII
e XIX e inventa outra maneira, outra composição, outra escrita de sua existência. Tem na
vestimenta a "dobra" do seu modo de vida, constituído pelos seus valores e crenças.
O dandismo, uma instituição aparentemente vaga, possui suas próprias leis, tão
rigorosas quanto qualquer outra. Entende a toilette como um cuidado que vai além do corpo.
Trata-se de um rigor sob o corpo, que não está em acordo com uma prática de dominação,
o que faz do dândi um amante da vida, um artesão de si.
280F280F

O dandismo, ao contrário, brinca com a regra e, contudo, respeita-a ainda.
Sofre com ela e dela se vinga quando tem de cumpri-la; invoca-a quando
dela consegue fugir; domina e é dominado, alternadamente: Duplo e
móvel caráter! Para jogar esse jogo é preciso ter a seu serviço todas as
levezas que fazem a graça, tal como os matizes do prisma, ao se reunirem,
formam a opala (BAUDELAIRE; BALZAC; AUREVILLY, 2009, p.131).
Segundo Oscar Wilde, em sua obra De Profundis e outros escritos do cárcere,
composta pelas cartas escritas ao seu amante enquanto estava na prisão: "O artista está
sempre buscando um modo de vida no qual a alma e o corpo sejam uma coisa só, indivisível,
em que o exterior seja a expressão do interior e a forma revele tudo. Tais modos existem e
não são poucos" (WILDE, 2011, p.89). Por isso, entende-se o estilo como uma inventividade,
que pode ser um desvio de uma determinada tradição, de um determinado costume, uma
vida artista que encontra nela mesma os impulsos para sua criação.
A verdade na arte não é a correspondência entre a ideia essencial e a
existência acidental, não é a semelhança entre a forma e a imagem, ou
entre a forma refletida no espelho e a própria forma em si; não é o grito
que ecoa no vale entre as montanhas, nem o poço de águas prateadas que
refletem a imagem da lua para a lua, ou a imagem de Narciso para
Narciso. A verdade na arte é a união da coisa com ela mesma, o exterior
tornando-se a expressão do interior; a alma revestida da forma humana,
o corpo e seus instintos unidos ao espírito (WILDE, 2011, p.89-90).
A experiência do fora: Blanchot, Foucault e Deleuze livro de Tatiana Salem Levy apresenta o conceito
de fora em torno da arte, mais especificamente a literatura para Blanchot. Neste sentido, considerase importante esclarecer que o fora, não se encontra fora deste mundo. Não se trata de um fora “além”
ou “aquém” do nosso, mas este próprio mundo “desdobrado em sua outra versão”. (LEVY, 2011, p.26)
O desdobramento é a sua exteriorização e exige que abandonemos as nossas certezas para fazer
surgir este outro do qual a autora fala. Para Foucault (leitor de Blanchot) o pensamento do fora é um
“pensamento que se mantém fora de toda subjetividade” [...] (LEVY, 2011, p.60). Sem sujeito
atribuível, o “eu” alcança a impessoalidade do “neutro”. Na dissertação desenvolvida junto ao
Programa de Pós-graduação em Educação da UFRGS Pinturas de si: moda e artesania da existência
este fora permite fazer aparecer as máscaras do dândi, flanêur e lumpén, operadas por Charles
Baudelaire, conforme apresenta-se no capítulo Galeria de tipos.
3
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Desta maneira de viver, composta de nuances subjetivas, podemos pensar no que
Foucault (1984) fala sobre “ser moderno”. O autor cita que para Baudelaire ser moderno
não reside na aceitação inerte desta constatação, mas na atitude que se pode estabelecer em
relação a tal movimento perpétuo em que nada permanece o mesmo. E isto implica
“recuperar alguma coisa de eterno que não está além do instante presente, nem por trás
dele, mas nele” (FOUCAULT, 1984, p. 342).
O dândi é um tipo que afirma a sua diferença pela sua presença e coloca no mundo o
seu modo de ser. Vive para afirmar o seu individual, conquistar e transformar o mundo em
partes dele. É, portanto, um leão conquistador e criador. São artistas e sua vontade é
afirmativa.
Sobre esta afirmação, Friedrich Nietzsche, em sua obra Assim falou Zaratustra traz o
discurso sobre as três transformações do espírito ao mostrar como ele se converte em
camelo, leão e depois criança, para falar sobre o espírito fraco e forte, ao tratar o espírito
criador. “‘Tu deves’, assim se chama o grande dragão; mas o espírito do leão diz: ‘Eu quero’”
(NIETSZCHE, 2012, p.38) como um modo de resistir e conquistar a sua liberdade e ser dono
de si mesmo.
Um vir a ser contínuo de "resistência ao domínio do saber e do poder" que compõe
uma micropolítica dos modos de vida. Inscreve-se e perfura os espaços, tecendo novos
modos de produzir outro tipo de corpo a partir de fragmentos informes para uma
"composição de si", que segundo Pereira e Bello (2011, p. 112) trata-se de invenção:
é o inventado (não copiado, nem imitado ou traduzido), o próprio, não
proveniente de outrem. O não usual; extraordinário, esquisito. Singular.
Porém, tudo proveniente de um jogo regrado de signos, finalidades,
afetos, efeitos. Uma composição de si torna-se assim uma combinação
estilística possível de diferentes jogos de verdade.
Entretanto, mesmo sendo dono de si mesmo, mesmo fazendo valer sua vontade,
“Criar valores é coisa que o leão ainda não pode; mas criar uma liberdade para a nova
criação, isso pode o poder do leão” (NIETZSCHE, 2012, p.38). Portanto, em Nietzsche a
transformação dos três tipos não está dissociada, pois o espírito ao ser camelo e suportar o
peso de determinados valores impostos de uma época, encontra possibilidades de criar
novos valores e a partir deles se recriar. Mas para surgir a criança em Nietzsche, é necessário
tanto um desprender-se do “tu deves” quanto do “eu quero”, para fazer surgir uma leveza e
um frescor livre de julgamentos e culpas, um espírito criador por si mesmo que profere:
“Sim; para o jogo da criação, meus irmãos, é necessária uma santa afirmação: o espírito quer
agora a sua vontade, o que perdeu o mundo quer alcançar o seu mundo” (NIETZSCHE, 2012,
p.38).
A fabulação de Nietzsche vai ao encontro dos tipos construídos pela literatura de
Baudelaire, quando fala do artista, do homem da multidão e da criança. Estas
transformações são trazidas para falar do pintor Constantin Guys, homem que não buscava
aprovação nos outros, vivia entre a multidão, era um curioso e residia aí o seu gênio, sempre
em estado de convalescência espiritual que permitia que se interessasse pelas coisas banais,
um retorno a infância.
A criança vê tudo como novidade; está sempre embriagada. Nada se
assemelha tanto aquilo que se chama inspiração, quanto a alegria com
que a criança absorve a forma e a cor. Ousaria ir mais longe; afirmo que a
inspiração tem alguma relação com a congestão, e que todo pensamento
sublime é acompanhado por uma agitação nervosa, mais ou menos forte,
que repercute até no cérebro. O home de gênio tem os nervos fortes; a
criança os têm fracos. Em um, a razão desempenha papel considerável;
no outro, a sensibilidade toma conta de quase todo o ser. Mas o gênio não

– 855 –

é senão a criança reencontrada à vontade [...] É esta curiosidade profunda
e alegre (BAUDELAIRE, 2010, p.28).
Entender o funcionamento dessa outra época nos faz questionar o que é
transformar-se e ser o que se é. E mais especificamente, como os processos de subjetivação
são percebidos hoje. Quando, na obra Ecce Homo (1888), Nietzsche mostra a transvaloração
de valores vigentes ao tratar da sua própria vida, o que parece estar presente é o rigor,
superação e autopreservação.
Marcelo Backes, no prefácio de Ecce Homo, menciona: “o homem só se salva pela
aceitação da finitude, pois assim se converte em dono de seu próprio destino, se liberta do
desespero para afirmar-se no gozo e na dor de existir” (BACKES, 2010, p.08). Ao acreditar
nos seus limites, torna sua vida neste mundo objeto de desenvolvimento constante da sua
condição humana, colocando à prova os seus limites e sua força. Na vida do filósofo este
rigor foi tratado em várias instâncias, tais como a alimentação, recreação, leituras e tudo
aquilo que podia nutrir seu corpo e sua alma.
Assumindo, pois, que a tarefa, a determinação, o destino da tarefa está
bem acima de uma medida regular, nenhum perigo seria maior do que
ver a si mesmo, cara a cara, através dessa tarefa. Que a gente se torne o
que a gente é pressupõe que a gente não saiba, nem de longe, o que a
gente é. A partir desse ponto de vista, até mesmo as decisões erradas da
vida – os desvios e descaminhos, os atrasos, as “modéstias”, a seriedade
esbanjada em tarefas que não fazem parte da tarefa – tem seu valor e seu
destino peculiar... (NIETZSCHE, 2010, p.63).
Do mesmo modo que se torna importante pensar o dândi dentro dessa trama, o
conceito de "cuidado de si” em Michel Foucault encontra um conjunto de técnicas de si que
tem a escrita de si como ferramenta transformadora. O cuidado de si é “uma espécie de
aguilhão que deve ser implantando na carne dos homens, cravado na sua existência, e
constitui um princípio de agitação, um princípio de movimento, um princípio de
permanente inquietude no curso da existência” (FOUCAULT, 2006, p.12). Uma forma de vida
que nos coloca em constante atenção com o que se pensa e o que se passa em nosso
pensamento. Uma maneira de estar no mundo de se relacionar consigo mesmo e com os
outros.
O cuidado de si requer ação. "Ações pelas quais nos assumimos, nos modificamos,
nos purificamos, nos transformamos e nos transfiguramos” (FOUCAULT, 2006, p.14). Dessa
maneira, o cuidado de si
[...] tomou a forma de uma atitude, de uma maneira de se comportar,
impregnou formas de viver; desenvolveu-se em procedimentos, em
práticas e em receitas que eram refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas
e ensinadas; ele constituiu assim uma prática social, dando lugar a
relações interindividuais, a trocas e comunicações e até mesmo a
instituições; ele proporcionou, enfim, um certo modo de conhecimento
de e elaboração de um saber (FOUCAULT, 1985, p.50).
A elaboração desse saber compreende um conjunto de práticas nas mais diferentes
funções, seja no ser-mãe, ser-dona-de-casa, ser-estudante, ser-professor, que, inclusive
podem ser desempenhadas pela mesma personagem e estabelecem um “jogo de trocas com
o outro e de um sistema de obrigações recíprocas” (FOUCAULT, 1985, p.59). A subjetividade
aqui é a própria variação metamorfoseante e direito à diferença, que não dá espaço para o
sujeito, pois este está sempre em vias de se fazer, sempre em formação. “Dupla potência da
subjetividade: crer e inventar” (DELEUZE, 2012, p.100), na qual a vida “se multiplica e se
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diferencia para dar à vida as singularidades, consequentemente às verdades que essa
acredita dever à sua resistência” (DELEUZE, 2005, p.102).
A crença só é possível a partir de uma coleção de impressões de imagens, um
conjunto de percepções, empirismo que constitui a subjetividade. Se o sujeito se constitui
na crença (no dado), ele reflete e se reflete. Seleciona o que lhe interessa e transforma numa
outra coisa, transformando a si também.
[...] a subjetivação, a relação consigo, não deixa de se fazer, mas se
metamorfoseando, mudando de modo, a ponto de o modo grego tornarse uma lembrança bem longínqua. Recuperada pelas relações de poder,
pelas relações de saber, a relação consigo não para de renascer, em
outros lugares, em outras formas (DELEUZE, 2005, p.111).
Forma de vida ativa que, embora pretenda "obedecer ao princípio da racionalidade
moral" (FOUCAULT, 2006, p.13), não vai contra a natureza humana e contra o mundo dos
instintos, dos desejos, da carne e do corpo negando a vontade de vida, mas é a própria
vontade de vida. Com isso, pensamos que se desde o início da civilização o ato de vestir nos
acompanha, como não dar a esse ato a importância de ação formadora, ou de constituição
de subjetividade e possibilidade de experimentação de si?
Para isso, esta pesquisa em andamento experimenta a palavra moda enquanto verbo
e substantivo. Verbo que quando no ato de vestir, observa a ação de fabricar, produzir uma
autoconstituição, uma estilização da própria vida, e substantivo quando a partir do que se
veste faz os movimentos da alma serem pintados na superfície do corpo. Sobre esse
conceito,
O si não é reduzível a uma vestimenta, a uma ferramenta ou posses. Deve
ser procurado no princípio que permite utilizar tais ferramentas, um
princípio que não pertence ao corpo, mas a alma. É preciso inquietar-se
com a alma – essa é a principal atividade do cuidado de si. O cuidado de
si é o cuidado com a atividade, e não preocupação com a ama enquanto
substância (FOUCAULT, S/D, p.07).
Por isso, a escrita de si em Michel Foucault, aqui é convocada como uma das práticas
de si estudadas pelo autor, que pensa nos modos de produção de si, vinculados a uma
estética da existência. Nas relações do sujeito com a verdade, invoca-se o modo como ele se
produz. Entretanto, cabe indagar: o que é o si para Foucault? O que Foucault entende por
sujeito da verdade? Como se produz uma estética da existência? Quais são os outros modos
de ser em relação à moda?
O si, nada tem a ver com o eu, tratado pelas teorias psicanalíticas 4. O si, na teoria de
Michel Foucault, tem a ver com a alma. As artes de si, ou a escrita de si é entendida como
281F281F

Gilles Deleuze no livro Empirismo e Subjetividade: o tratado da natureza humana em Hume, profere
que a natureza humana ao ter suas impressões, produz ideias e associa ideias pela imaginação para
produção de crenças vivas. Esse liame de coisas produz o eu. Assim o eu, não se define pela
identificação consigo próprio, mas se define por ser plenamente constituído na experiência. Para
Hume, o “eu” é um fluxo de sensações, de imagens em formação, intensidades em formação. Já o si
em Michel Foucault no texto As técnicas de si, fala de um conjunto de técnicas que faz com que os
homens se compreendam como são, através de “operações sobre seus corpos e suas almas,
pensamentos e condutas [...]. Neste mesmo texto Michel Foucault ao trazer a análise da epimeleisthai
questiona: “qual é esse si do qual deve se cuidar e em que consiste esse cuidado? [...] “Si é um pronome
reflexivo, daí sua significação dúbia. Auto quer dizer “o mesmo”, mas remete também à noção de
identidade. Esse segundo sentido permite passar da questão “o que é esse si?”, a outra “a partir de
qual fundamento encontro minha identidade?” (FOUCAULT,1994, p.06). Para isso é preciso prestar
atenção às nuanças da vida e detalhes cotidianos, através de um trabalho de vigilância que diz
respeito tanto a alma, quanto ao corpo.
4
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"movimentos interiores da alma” (FOUCAULT, 1983, p.142), quando pensamento e vida não
se separam e por isso corpo e alma coexistem.
A partir desse conceito, a verdade exterior ao sujeito, de que fala Michel Foucault
parece não requerer, nem impor, um manual. Trata-se de um deslocamento da verdade
transcendental para uma verdade imanente, por isso se constitui na própria dinâmica da
vida, na prática de exercícios e cuidados com a própria alma e pode ser utilizada como
ferramenta produtora de subjetividades. Contudo, pode ser também reguladora ao
prescrever aquilo que pode ser entendido como verdade ou não, ou aquilo que define algo
como sendo o que é.
Na moda, o discurso do que é tendência é tomado como um modo de legitimar o que
é verdade, através de um modo de se vestir, um posicionamento do que pode e o que não
pode. Assim, modelos são tomados como referência a serem seguidos. Entretanto, ao tomar
essa verdade como algo passível de ser transformado, transfigurado e variado, se permite
traçar rupturas nos modos de representação. Desse modo, verdades aqui não serão
necessariamente cópias ou reproduções, mas produção de algo que pode ser inventado a
partir do que já existe.
Ao pensar que se o que a gente não inventa não existe, a verdade pode ser uma
realidade que, mais do que um compromisso com o real (inventado), trata-se de um
compromisso com o novo. A única realidade é a das aparências. No paraíso artificial das
aparências, tudo é possível de ser transformado e inventado pela imaginação, tornando a
vida, antes de tudo, uma quimera.
A partir disso buscam-se possibilidades para pensar a Educação, por sempre haver
algo que escapa a esta estrutura e a torna móvel. Desta maneira, interessa para esta pesquisa
em Educação à medida que os pequenos vazamentos, pormenores que estão dentro dos
modelos hegemônicos, podem se configurar como uma produção dos modos de vida, da
existência. Por isso deseja as artesanias da forma para com ela operar.
Dentre estes vazamentos, sabe-se que mudar de roupa não é mudar de existência.
Por isso, no dandismo, encontra-se uma possibilidade para pensar um modo de vida que
conjuga o mundo através da sua aparência. Se entre nós e o mundo há uma imensidão de
coisas, de imagens que nos integram 24h por dia, como podemos descrever quem somos
nós? Sendo assim, se crê que não haja um eu essencial. Em cada um de nós habita uma
multidão, e esta mesma multidão nos compõe diariamente. Nossa aparência, nossos
humores, nossos projetos, lembranças, modos de pensar e agir se multiplicam, por isso
nunca somos os mesmos. São estes fatores que fazem surgir a figura do dândi educador.

O DÂNDI EDUCADOR E SUAS ESTRATÉGICAS TOILETTES
Disparado pelo dandismo, como alguem que pensa a moda como um espaço de
experimentação e criação, a toilette irá tratar dos artifícios do pensamento, para criação de
um si e para criar para si um "projeto educacional" que busca meios para inventar sua
própria vida, sem nunca perder a sensibilidade do corpo e da alma.
Assim, o dândi educador retorna e interpreta, torna-se. Evita as coisas mecânicas e
procura produzir um estilo pedagógico, que se multiplica. Nem sempre produtor de sentido,
mas de sensações, carrega consigo histórias das suas andanças, ondulações. Percursos para
pensar a criação, evitando juízos do que pode ser considerado bom ou ruim, que é da ordem
da moral - uma obrigação. Usa a matéria que já existe para criar novos estímulos, novos
caminhos, que recriam o velho e o transformam.
Com isso, vai ao revés da representação, pois pensa na apresentação da moda (modo
de vida) como uma estilística da existência. Um modo de ser não prescrito em manuais, mas
um modo de viver artista, pela sua singularidade, rigor prático e estetização do dia-a-dia,
que aproxima arte e vida. Coloca em questão a educação, pois quer dar um novo sentido à
vida, à existência.
Interessa ao artesão não apenas o que se faz, mas o modo como se faz. Que ao fazer
cria um modelo, não para ser reproduzido e seguido em larga escala, mas, para fabricar
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outro modo de se fazer, passível de ser repetido e novamente torcido, pois não se conserva.
Torna-se singular, “numa série infinita e múltipla de subjetividades diferentes que nunca
alcançam um final” (FOUCAULT, p.75, apud ORTEGA, 1999, p. 43), mas uma condição
humana provisória.
A constituição deste artesão sugere, assim, uma autonomia, que envolve assumir o
risco de fazer diferente. Um programa ético, político, ontológico do trabalho sobre si mesmo.
Ações que, embora individuais, serão sempre sociais, coletivas pois perpassam a própria
dinâmica da existência humana e o valor que atribuímos a ela, tornando sua vida uma obra
de arte.
Uma invenção de si mesmo, que aspira eternamente um horizonte, que nunca atinge,
mas, o mantem em atividade: “o si como trabalho ininterrupto” (ORTEGA, 1999, p.63),
mesmo na sua precariedade, são cenas que escapam ao manual de etiqueta para compor
outras éticas. Um desregramento, que envolve um desaprender, para aprender de novo.
““trata-se de uma “política espiritual” uma “política como ética” rebelando-se contra as
formas estabelecidas de subjetividade e aspirando a criação de outras novas” (ORTEGA,
1999, p. 34).
O artesão atua em bando, afim de manter viva a máquina de guerra (que o mantem
dentro do sistema) para produzir novas maneiras de ser e de viver. Exercita um modo de
fissurar a couraça formada por tudo aquilo que já está dado, formado. Trata-se de um
marginal, uma personagem que parece viver muitas vidas numa só, através de um
movimento altamente sedutor, que permite a metamorfose do corpo, não apenas pela
roupa, mas pelo modo de se constituir a partir das suas feituras. “O que somos, as pesquisas
que fazemos, aquilo que fomos nas brincadeiras e representações de nossa infância e
juventude e ainda tudo o que pretendemos ser não pode ser considerado casual, ou seja é
sempre construído” (ZORDAN, 2013, p.45).
A vida magisterial e a possibilidade de pensar e criar imagens de moda e figurino
coletivamente, agora aumentam as inquietações da pesquisadora ao se deparar com a
dinâmica da sala de aula. Por isso, pensando junto à preparação das aulas, as orientações
acadêmicas, o projeto de ensino dentro da universidade, vive este ofício, e do modo como
vive tem ele como parte da sua vida, dos seus fazeres diários, suas obras.
Fluxos entre o trabalho e a vida: “a formação e o desenvolvimento de uma prática
de si que tem como objetivo constituir a si mesmo como artesão da beleza da sua própria
vida” (FOUCAULT, 1985, p.238) ao governa-la e torna-la mais bela aos seus olhos e aos olhos
dos outros, independente de uma “legislação moral” (FOUCAULT, 1985, p.238).
Falar e escrever sobre este processo é inseparável da vida diária. A pesquisa que lida
com as construções identitárias e que tenta, a todo instante, buscar outros modos de existir
e pensar (sem decalques), pois sente um descontentamento com tudo aquilo que fixa, prédetermina, que está "meio pronto" e impossibilita o exercício de olhar para o mundo. Que
se entristece com o movimento que apenas liga o automático, mas que vibra com a
possibilidade de poder observar o mundo e aprecia-lo no seu pormenor, que encontra
beleza até no menos provável belo, um exercício de superação.
Com isso, também é uma postura diante da vida. Acontece junto da vida. Fala daquilo
que ainda é um mistério... Viver uma vida de inacabamentos, que se transforma durante
todo tempo, buscando um melhor viver: uma pintura de si na roupa, nas ações do vestir, no
viver e se dispor na vida.
Uma materialidade que é feita de encontros, empiria ordinária de afetos que se
desdobram no atrito das superfícies móveis. Neste caso, a vida da pesquisadora, as ações
que marcam sua prática, sua existência, suas aulas operando suas estratégicas toilettes de
pensamento. São estes fazeres que buscam criar possibilidades para que apareça a artistaeducadora através das suas práticas.
Assim, busca-se criar condições para que se pense de outra maneira, na tentativa de
estabelecer a autoria e combater a representação na própria representação, considerando
a criação uma obra aberta, inacabada, de múltiplas definições que usa a matéria para criar
novos estímulos, recriar o velho, transforma-la. Ou seja, um revolução ético-estética capaz
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de fazer aparecer, a partir de uma mesma coisa, uma outra coisa. “Sair do império das
representações, das imagens dogmáticas do pensamento. Isso supõe que as criações sejam
originais, singulares, heterogêneas [...]” (ZORDAN, 2011, p. 04).
Uma outra interpretação do senso comum, que não o destrói completamente, mas
que fortalece o aparecimento da dúvida e, a partir desta, mutações sejam fabricadas. Uma
construção meio real, meio imaginária, sem soluções definitivas, mas possibilidades em
torno daquilo que pode surgir: acervo móvel em permanente construção.
Deste modo, as artesanias de si, conceito desenvolvido durante a o mestrado em
Educação, é a própria criação de si. O si professor que se torna o grande projeto de vida e,
nas palavras de Michel Foucault trata da “elaboração da própria vida como obra de arte
pessoal”.
Desta maneira, a decadência que conduz o pensamento nietzschiano nos mostra que
o sujeito não existe senão enquanto máscara, e são os artifícios da aparência que o tornam
o que é. Que artifícios são estes? Ora, um professor somente se torna professor pela
disciplina do seu fazer ser professor, da preparação da aula, das tramas e conexões de
pensamentos, de uma repetição que só é possível através do coração.
O mesmo ocorre com o figurinista, com o estilista, o arquiteto, o médico, o agricultor,
a dona de casa, o mestre de obras. A obra de uma vida não se determina pelo que se faz,
mas pelo modo como se faz. Trata-se de um cuidado que permeia o corpo e alma. A disciplina
como liberdade, se faz a partir das escolhas. Mas ainda as escolhas operam em nós processos
de subjetivação, são as sinuosidades dos caminhos que nos tornarão o que somos, o que
implica resistir para criar seus próprios valores, seus procedimentos para a vida.
No procedimento, observar o que se faz, seus movimentos, suas escolhas, cada gesto,
como uma coreografia do olhar, para assim repetir o procedimento, observar novamente,
ver o que se produziu e o que modificou. Ciclo repetitivo, tal como é o ciclo da vida (que
nunca se repete do mesmo modo), ciclo que embora se repita está sempre a produzir
novidade.

CONSIDERAÇÕES
Através das práticas e políticas de resistência desenvolvidas no século XIX, que faz
surgir os tipos sociais, dentre eles a figura do dândi, esta pesquisa pode pensar a figura do
dândi educador hoje. Através desses artifícios 5 também podemos pensar que se aquilo que
não se inventa não existe, somos todos frutos da imaginação, o que faz crer que se trata de
jogos de verdade e não uma teoria do sujeito, uma vez que esse sujeito nunca se coloca como
formado no mundo, mas está sempre em construção. Tornamo-nos dentro das diferentes
formações históricas, dentro das relações, das práticas diárias e conosco mesmo.
28F28F

Você não tem consigo próprio o mesmo tipo de relações quando você se
constitui como sujeito político que vai votar ou toma a palavra em uma
assembleia, ou quando você busca realizar seu desejo em uma relação
sexual. Há, indubitavelmente, relações e interferências entre essas
diferentes formas do sujeito; porém, não estamos na presença do mesmo
tipo de sujeito. (FOUCAULT, 2012, p.269).
Dessa maneira, enquanto para o autor interessam as formações históricas com
relação aos jogos de verdade, interessa a esta pesquisa em desenvolvimento o inventário de
incidências, que derivam dessa estrutura social. Trata-se de uma coleção de ideias, fruto da
imaginação. Com o filósofo David Hume através de Gilles Deleuze, foi possível pensar em
ficções da mente, ideias ou ainda imagens de pensamento que podem ser produzidas a
partir das nossas experiências sensíveis e que podem ser recriadas ou transformadas.
Com David Hume está falando de invenção. Invenção política, aquilo que não está disponível na
natureza e precisa ser criado. “[...] inventar condições artificiais objetivas tais que os maus aspectos
dessa natureza possam triunfar” (DELEUZE, 2012, p.49).
5
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Estes jogos de verdade podem ser técnicas usadas para se compreender aquilo que
se é. Logo, nesta pesquisa, o tornar-se professor, implica incluir seu modo de ser professor.
Isso inclui a criação de uma assinatura, um estilo, que se constitui na crença. Desta maneira,
o si da pesquisa é um modo de operar sobre si com a ajuda do outro, isso inclui um
aperfeiçoamento de si. Uma individuação sem sujeito, que não tem começo nem fim, e que
por estar no meio produz infinitas singularidades.
Tal como se aprende a caminhar, tal como dormir e acordar todos os dias, se vestir
todos os dias, as ações embora se repitam, nunca reproduzem os movimentos idênticos, pois
existe aí uma vontade de mundo que muda, ao sabor dos humores, ao sabor do destino de
um pensamento descontínuo.
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RESUMO: Uma história biopolítica da docência mostrará as condições de formação de
distintos modelos sociais para o governo da população docente e da sociedade. Modelos
esses, religioso e moral, normalizadores e educativos, produtivos e técnico-científica, de
competências e empresariais. O instrumental metodológico utiliza o conceito de biopolítica
para exibir os mecanismos e procedimentos pelos quais determinadas ordens de saber e
estratégias de poder conformam modelos docentes específicos para aqueles sujeitos sociais
que terão por função reunir, transmitir, formar ou estimular as inovações e as competências
das populações. A pesquisa demostra para uma história efetiva que a docência está
conformada por figuras biopolíticas através das quais se calcula, prescreve, organiza, realiza
e relaciona instituições para a conformação de um sujeito que seja objeto e instrumento
para um modelo de governo social baseado em técnicas disciplinarias, mediadoras da
produção, da eficácia técnico-científica, do mercado e da competência como modalidades de
governo de si e dos outros como população.
PALAVRAS-CHAVE: Biopolítica. Docência. Governo.
ABSTRACT: A biopolitics history teaching show the different social models of training
conditions for the government of the teaching population and society through models of
government that has been religious and moral; normalizing and educational; production
and scientific-technical; skills and businessmen. The methodological instrument uses the
concept of biopolitics to display the mechanisms and procedures by which certain ordain to
know y power strategies conform specific teaching models for those social subjects that will
be responsible for gathering, transmitting, and form stimulate innovation and skills of the
people. The research demonstrates for effective story that teaching is made up of biopolitics
figures by which it is estimated, prescribes, organize, conduct and related institutions for
the formation of a person who is the object and tool for a social governance model based on
disciplinary techniques; mediators of production; the scientific-technical efficiency; the
market and the competence and modalities of government itself y of others as people.
KEYWORDS: Biopolitics. Teaching. Government.

INTRODUÇÃO
Que peça social representa o sujeito docente para que na história da sua aparição
em nossas sociedades se centralizem nele, modelos políticos de obediência religiosa, de
ordem moral, de homem técnico-científico para o progresso e desenvolvimento social ou de
sujeito orientador e estimulador de competências? Se é do lado dos conhecimentos, a
atividade docente é objeto de toda una grade de saberes religiosos, pedagógicos,
psicológicos, sociológicos, administrativos e de gestão. Entre suas funções como docente
estão as de doutrinar, ensinar, educar, orientar e estimular. Uma atividade social
conformada por diferentes finalidades biopolíticas que busca constituir um agente para
formação de um modelo social ideal, qual seja, o religioso e moral, normalizador e educador,
produtivo e técnico-científico, de competências e empresarial. A obstinação de nossas
sociedades pelo governo da docência é um problema biopolítico, pois, se espera que
governando os docentes, por meio de técnicas disciplinarias, educativas e formadoras se
possa governar a população. As biopolíticas da docência obedecem a um conjunto instancias
que sob relações históricas, sociais e políticas conformam determinadas racionalidades de
governo da população (Foucault, 2004; 2006).
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1. DAS FORMAS BIOPOLÍTICAS DA DOCÊNCIA
As formas biopolíticas da docência descrevem as diferentes modalidades de
exercício de poder (Foucault, 2004; 2006) pelas quais a docência é formada, governada ou
resistida. Por um lado, trata-se de um conceito metodológico que analisa a formação dos
saberes, assim como os procedimentos, mecanismos e estratégias dos poderes sobre os
docentes em períodos históricos determinados, ou seja, como se forma, delimita, designa e
governa uma população social especifica. Por outro lado, trata-se da descrição de como um
conjunto de práticas políticas se torna meio de individualização, em regimes micropolíticos
de domínio de si e dos outros (Foucault, 2009). O eixo percorrido é o da descrição das
condições de saber, os exercícios de poder e as formas de governo que tentam atravessar as
práticas dos sujeitos docentes.
Uma questão inicial consiste em questionar as categorias através das quais
tradicionalmente se denominam o oficio docente: apóstolo, funcionário, profissional
(Enguita 1998, 2004; Nóvoa, 2009, 2014; Tardif, 2012) e elaborar outras que permitam
pensar “el juego de transformaciones específicas, cada una con sus condiciones, sus reglas,
su nivel, ligadas entre sí según esquemas de dependencia” (Foucault, I. 2010: 680).
Desse modo, referimos às distintas descontinuidades que correspondem à formação
de diferentes regimes docentes desde o renascimento até os dias de hoje com base nas
figuras do docente como mestre-doutrinador (Comenio, 1998; Inácio de Loyola, 1491-1556;
José de Calazans, 1557-1648; João Batista de la Salle, 1651-1719), de preceptor-instrutor
das ciências (Rousseau, 2000), de funcionário-educador (Enguita, 1998, 2004; Nóvoa, 2009,
2014; Tardif, 2012) e profissional das competências. Essas descontinuidades nos regimes
docentes contêm regras específicas de formação aportadas por disciplinas, instituições e
determinadas relações sociais de poder.
Designamos biopolíticas docentes os distintos dispositivos discursivos e práticos
das instituições que se encarregam da docência, aos sistemas jurídicos e normativos que a
regulamentam, às maneiras pelas quais os indivíduos docentes se sentem subordinados ou
não, excluídos ou não, assim como, às práticas pelas quais reagem ou não. Neste sentido,
biopolíticas docentes corresponderiam a uma analítica política sobre os docentes como
população, isto é, à formação das suas práticas discursivas, aos poderes que atuam como
estratégias que pretendem determinar a e docência enquanto objeto instrumento para o
governo dos docentes e da população em geral. O campo discursivo sobre o qual se
mobilizam as descontinuidades políticas sobre os docentes tem a ver com a formação de
práticas discursivas tomadas de disciplinas como a teologia, a filosofia, a medicina, a
psicologia, a economia e as práticas administrativas, a partir das quais a sociedade tem dado
forma ao ofício do ensinante. Quais construções epistémicas produzem? Que relações de
poder os atravessam? Que tipo de sujeito biopolítico é a docência? São essas questões que
buscamos discutir no presente trabalho.

2. O MESTRE DOUTRINANTE
Referimos como mestre-doutrinante aquele sujeito formado pelo conjunto de
saberes religiosos desde o renascimento até o século XVIII (Favacho, 2012; Martínez, 1982).
Considerando a conformação dos saberes do mestre-doutrinante durante o período colonial
na América Latina, poderíamos dizer que tal período estaria conformado por toda uma série
de condições de existência em torno da prática pastoral de reunir, evangelizar e doutrinar
um rebanho, transformando pela palavra o infiel em conhecedor da verdade,
proporcionando o mestre, a disciplina, os castigos ou os cuidados necessários a seus
discípulos, ou seja, ás almas que lhe eram encomendadas.
Saénz (1997), Inácio de Loyola (1491-1556), José de Calazans (1557-1648), Joan
Batista de la Salle (1651-1719), entre outros, formaram parte, com diferentes matizes de
escolas religiosas, colégios, seminários, internados e casas para crianças órfãos e pobres, de
uma série de elaborações realizadas en torno do recolhimento do mestre frente à doutrina
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e a defesa da fé, como compêndio orientador de um saber absoluto, Deus, como figura
superior e soberana, a qual deveria ‘formar’ o mestre.
Essa figura de mestre-doutrinante forjada na disciplina pastoral (Foucault, 1998;
2004; 2006), pelos hábitos ascéticos e pelas rezas marcariam formas de distanciamento do
homem de seu estado natural, de suas materialidades, como ensinante da alma e
disciplinador dos corpos, doutrinador de toda uma ars divina como moral coletiva
(Martínez, 1982). Caberia à docência responder às imposições exigidas pela moral de uma
vocação cristã e ao docente exercer o papel de discípulo, de ensinar a Deus e suas virtudes,
o cuidado e a contemplação da alma, o castigo e a pena para o corpo, o lugar e a origem do
pecado. Sua prática pedagógica resumiria a uma didática do mestre possuidor de uma
epísteme divina, figura pela qual os estados régios ensinavam a alma para a luta contra o
domínio do corpo e suas paixões. Liturgias das horas, sermões, catecismos, orações, missais
e rezas não serão mais que regularidades disciplinarias pelas quais a didática docilizaria o
mestre tal como escreveu Comenio (1998, p. 17) “não só lhe é preciso conhecer-se a si
mesmo, senão, conhecer para dominar aos outros”. A prática do conhecimento de Deus
como governo de si e do outro, a docência toma das condutas cristãs a renúncia a si pela
obediência ao outro superior, “trans-subjetivação” como denominado por Foucault (2006,
p. 263) à prática de inverter a própria subjetividade a partir de práticas de obediência, de
resignação e recolhimento à vontade do outro, assumido como superior e autoridade.
Frente a este, é devedor de humildade e obediência. Frente a si, vigiará seus pensamentos,
examinará sua consciência, proibirá a si mesmo os atos mais pequenos pressentidos como
perturbadores de sua relação com a verdade, que é Deus, com a paz e seu objetivo de
salvação.
Também como pastor é figura biopolítica que deverá cumprir o propósito de levar
a luz, a verdade do conhecimento e a razão à natureza humana obscura e selvagem, movida
pelos desejos e paixões. Terá por função transmitir a luz de Deus aos sem luz, aos a-lunos,
dizer e revelar a sua palavra, ensinar para a salvação por meio do conhecimento da
divindade. O mestre se opõe às materialidades do mundo, é pois, um doutrinador.
A doutrina como ‘pedagogia’ tem suas bases na escolástica, seu objeto é a teologia
como meio de ensino para a transformação, conversão das almas como prática de bom
ensino. O mestre-doutrinante será prática da verdade, disciplina corporal e espiritual
(Marín, 2013). Mestre, porquanto revela, ensina e transforma a alma do outro, do infiel, do
indígena, do negro e da criança, tratados como ausentes de luz e da sabedoria de Deus, os
quais, o mestre reunirá e levará, conduzindo a si mesmo pelo caminho do bem divino,
inserindo uma alma cristã naqueles que careçam dela, guiando-os como a um rebanho,
renunciará a si mesmo pelo amor a suas ovelhas, pelo conhecimento eterno e divino que
lhes aperfeiçoa.
O mestre-doutrinante será exemplo de si mesmo para disciplinar outros, sua
didática será o ensino da moral definida pela fé, o “docente padre ou sacerdote” (Favacho,
2010, p. 76). No período colonial será, pois, o meio do saber cristão e do poder monárquico,
doutrinador das almas e disciplinador dos corpos, preparando-os, para a obediência a Deus
e à ordem social imposta pelo monarca. A docência é, portanto, ferramenta política.
Conforme anunciou Santo Agostinho de Hipona no livro de civitate Dei (413-425 D.C.),
asseguraria a conduta espiritual para o eterno, assim como, a ordem material desejada por
Deus e pelo monarca para seus súbditos na terra. Toda esta tecnologia biopolítica sobre o
sujeito ensinante nos remete à denominação Foucaultiana de “poder pastoral” como a arte
de bem “conduzir alguém” (Foucault, 2006, p. 148).

3. O MESTRE PRECEPTOR
O século XVIII fará emergir o homem como centro de nova positividade, como
princípio da ciência e razão. O fundo branco do eterno será restituído pela nova ordem da
história natural, da gramática e da livre troca (Foucault, 1968). Para o Iluminismo, o mestre
será o mediador da civilização, portador da ciência e de uma verdade renovada, sua função
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não mais será a de propagar um ensino como moral divina, mas sim, um saber e uma
verdade apoiados na comprovação de um método verídico, a nova lei científica. Na
Ilustração será o instrutor de conhecimentos e das leis científicas, aquele que ensina para a
vida em sociedade conforme o novo contrato social (Rousseau, 2000).
O docente se torna o sujeito que douta, que diz e transmite a verdade a partir do
reconhecimento das leis da natureza, seu fazer será agora educar o homem, depositar nele
todos os saberes das ciências: “todo cuanto le falta al hombre al nacer, le será dado por la
educación” (Rousseau, 2000, p. 9). O docente prepara o homem, ser mais desvalido que
existiria na natureza, para que o mesmo adquirisse forças suficientes para enfrentar o
mundo social. O preceptor como mestre ilustrado instruiria a este ser sensível e natural às
estratégias do mundo social. Ensinante, não mais de tudo o quanto existe e do divino, mas
sim, das relações entre os homens, de suas possibilidades para desenvolver habilidades,
instruirá ao homem para que seja cidadão. Instruirá sobre o saber natural, para que
civilizado ele saiba viver em sociedade. Assim, se tornará depósito do saber, “biblioteca
viviente, cuerpo enseñante del pedagogo” (Serres, 2012, p. 10).
Rousseau no Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade Entre os
Homens (1754) fará emergir o mito do bom selvagem, do estado natural, das comunidades
virgens e primitivas, do grau zero da civilização e da cultura. Quiçá nesse espaço, nós latinoamericanos perdidos no tempo do recém encontrado estenderemos nossas formas coloniais
sob o desejo de uma modernidade que não chega e de um modernismo que nos abruma,
misturaremos o novo e o antigo, a escola e a igreja, o padre e o preceptor (Martínez, 1982).
O instrutor colonial se encontrará entre duas forças, uma de caráter religioso e a outra de
carácter ilustrado, uma mistura do fazer de doutrinante religioso com a de transmissor da
ciência. Este sincretismo entre o ensino religioso e a instrução dos saberes laicos será uma
das formas de aparição da educação como moral pública e não somente como ensino clerical
na América Latina.
A instrução é o ideal social, os estados régios a reclamam para formar homens úteis
ao rei e a Deus, expulsam os jesuítas, constituem as primeiras escolas públicas e
estabelecem novas formas de vigilância sobre o ofício de ensinante: “quien se ocupase en
este oficio tendrá que demostrar legitimidad, limpieza de sangre y buena conducta”
(Martínez, 1982, p. 81). O docente deverá agora submeter-se à demonstração de todo um
conjunto de características que comprovem uma moral cristã e uma vida pública virtuosa.
O mestre preceptor terá por função a propagação da epísteme das ciências naturais, é
instrutor acompanhante privado dos processos de ensino, instrui seus alunos nas
expressões da lei e da verdade dos fenômenos científicos da natureza e da sociedade
(Rousseau, 2000). Esta figura ensinante-instrutor dos conhecimentos e da civilização vai se
opor ao primitivo, ao selvagem e ao carente da luz da verdade científica.
O Estado reclamou o ensino como domínio próprio, como sua prioridade, como modalidade
biopolítica de governo da população na sua atenção por formar homes úteis ao rei e a Deus.
Vários gestos políticos demostraram isso: a expulsão dos jesuítas – 1759, para o caso do
Brasil e 1767, para o caso colombiano –; a constituição das primeiras escolas públicas e a
vigilância estatal sobre o ofício de ensinante.

4. O MESTRE REGULADOR
Outro tipo de positividade social é conformado no século XIX. Os saberes das ciências
aplicadas como a medicina, as engenheiras e a sociologia aportaram profundidade à
superfície de saberes naturais clareados pela Ilustração. Os Estados republicanos vão
disputar frente à igreja a hegemonia da educação, são instituídos os primeiros sistemas
nacionais de educação, definidos sua organização e os currículos, a escola torna-se
instituição pública sob o domínio do Estado. A função do docente não mais estará sob os
domínios do mestre-doutrinante e do preceptor-instrutor, mas sim, do mestre de escola, e
a este é assignada uma renovada função pública, agora como agente do progresso social.

– 866 –

Na primeira metade do século XIX os saberes positivos penetram a escola na Colômbia por
meio do ensino lancasteriano, estratégia republicana para a alfabetização da população
utilizando os alunos mais adiantados da turma (Zuluaga, 1984; Ocampo, 1983). Na segunda
metade do século XIX, o ensino instrucional no país consistiria em “formar hombres sanos
de cuerpo y de espíritu, dignos y capaces de ser ciudadanos y magistrados de una sociedad
republicana y libre” (Malte, 2012, p. 60).
O ensino se tornará útil como medida do progresso social. A sociedade burguesa
valorizaria os corpos saudáveis e vigorosos, sob o propósito de aumentar os ganhos da
indústria, a riqueza e o poder do Estado. Neste espaço se produz uma renovação na
docência como função pública, nos mestres e alunos o Estado organiza a escola, como
também conforma seus meios disciplinares, os exames, as observações sobre docentes e
alunos, desenvolverá uma clínica (Foucault, 2004) escolar, a inspeção e o exame, por meio
da qual dirigirá seu olhar sobre o disciplinamento dos corpos para o trabalho e produção.
A medicina, a economia e a sociologia farão parte da conformação dessa nova
epísteme burguesa baseada no progresso, essas disciplinas localizarão no corpo individual
e social o disciplinamento como tecnologia política de normalização, estabelecerá padrões,
medidas, assim como condutas biológicas e sociais. Das ciências médicas se tomará o exame,
realizará provas, vigiará o desenvolvimento físico das crianças, avaliará sua alimentação,
seu vestuário e a higiene dos corpos. Da economia, a educação tomará a instrução para o
trabalho, valor de troca, mais importante que a moeda nas sociedades burguesas, formará
artesãos, operários, comerciantes, profissionais, etc. Da sociologia ensinará que a ordem
entre o indivíduo e sua sociedade será condição normativa e necessária para o progresso
social.
No docente confluirá assim toda una ars social disciplinaria para a normalização dos
outros, será bandeira do Estado, agente para a modernização social, exemplificador do
progresso (Zuluaga, 1987), mestre de escola, meio entre o indivíduo e a sociedade para
alcançar os desafios da modernização, sua função será contribuir contra tudo aquilo que
tenha relação direta com a anormalidade, a perversão, a insanidade e a ignorância. O Estado
republicano como instituição normalizadora e educacional definirá os limites dos mestres,
os currículos, as regulamentações e normatividades. O docente se tornará instrumento de
normalização para normalizar os outros.
Todas essas modificações farão parte de uma série mais ampla de lógicas de
dominação que pretenderam fazer da instrução pública nacional elemento político da
ordem social. Como dispositivo de instrução e de moral do Estado e instancias envolvidas ‒
igreja, instituições escolares de ensino elementar, escolas normais, corporações, etc., um
ordenamento jurídico ‒ baseado no direito natural e nas liberdades fundamentais ‒, a
fundação de escolas nacionais, de institutos de artes e ofícios, de bibliotecas nacionais,
museus, observatórios, arquivos, etc. consistiram em dispositivos que transitaram entre
ordens e estratégias sociais que envolveram “el indivíduo, la familia, las corporaciones, el
Estado y la Iglesia, así como el consorcio entre los Municipios, Departamentos y la Nación,
para trabajar de consuno en la obra múltiple y fecunda de la instrucción del pueblo” (Uribe,
1927, p. VIII).
Na reorganização do ensino nacional, a instrução e a moral católica se misturariam:
“preparar a los niños para el ejercicio de la ciudadanía, despertando y avivando en ellos el
amor a la patria; prepararlos para la agricultura, la industria fabril y el comercio” (Uribe,
1927, p. VII). Frente às práticas religiosas se confirma que a religião é a “alma e a identidade
nacional” e a instrução da nação tem que “procurar que por las enseñanzas religiosas
católicas se formen espíritus de carácter noble; hombres de energía, sanos y vigorosos”
(Uribe, 1927, p. VII).
O mestre de escola é, pois, instrutor moral, exibe uma biopolítica docente produto
de um governo que tem como guia de disciplinamento a moral cristã católica e um conjunto
de conhecimentos práticos para a exploração da nação. Governar os mestres como
instrumentos cujas funções sociais se conformam por práticas de governo da vida, dos
corpos e das almas dos homens.
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A sociedade do século XIX e começos do XX, arrasta sobre si a transição da soberania
como a relação de poder frente a extensão de um território e o domínio de seus recursos e
a conformação de poderes públicos que emanam dos que nele habitam. Isto é, neste período,
América Latina era constituída por nações conservadoras, tradicionalistas, católicas e com
pretensões de positividade.
A aparição do mestre de escola pública obedeceria à emergência de um sujeito
pouco visível, como funcionário assimilado aos demais empregos do estabelecimento
escolar, sujeito forjado para a construção de obediências entre os indivíduos e a nação. Nele
confluem elementos de uma ocupação de caráter religioso e moral caracterizada pela
caridade, pelo valor e pela entrega voluntaria ao outro como prática filantrópica e cristã,
dada por sua formação nas escolas normais a cargo dos irmãos cristãos, pela conformação
de um ofício caracterizado pela vocação, pela disciplina e obediência pastoral, pela
conservação da tradição e da ordem civil. Confluem ao mesmo tempo, a prática cristã de
instruir, transformar e conduzir o outro pela ordem divina, a moral e as leis do Estado
republicano.

5. O MESTRE MEIO: ENTRE O INDIVÍDUO E A SOCIEDADE
Na primeira metade do século XX os sistemas educativos na Colômbia serão
renovados a partir de dois elementos principais: a reorganização administrativa dos
sistemas nacionais de instrução pública e a pedagogia experimental como exigência de
suporte epistémico para a educação. Em 1934 a Oficina Internacional da Educação OIE
realiza a primeira conferência mundial recomendando às nações que estas “deben
reorganizar sus sistemas nacionales de instrucción pública y definir la pedagogía
experimental como base del ejercicio de la docencia” (Unesco, 1979, p. XIII).
Esta reorganização administrativa e pedagógica faz parte de um conjunto de
recomendações internacionais conhecidas como a “reorganização dos sistemas de instrução
pública entre os anos 1934 e 1939” (Unesco, 1979, p. XII), nelas, os educadores foram
designados pela primeira vez, como “personal docente” (OIE, 1934, p. 5). A Sociedade de
Nações exigiu por meio da Oficina Internacional de Educação OIE, a reorganização do
pessoal docente por meio de processos como: “recrutamento, formação, aperfeiçoamento,
quadros técnico-científicos, estatutos e remuneração” (OIE, 1935, p. 5). Isso fez dos
docentes meio nas relações entre indivíduo e sociedade, nas relações entre economia e
educação, ou seja, os docentes tornam-se mediadores de si e dos outros, para levar a cabo
os objetivos que a sociedade estabelece para a educação, como meio terá que contribuir
para a capacitação da população em técnicas e ofícios para levar adiante o crescimento
econômico e o desenvolvimento social. O docente adquire assim, um novo papel nas
relações econômicas, ao ser designado como ῾pessoal docente’ é ao mesmo tempo recurso
de trabalho e formador de capacidades econômicas nos demais.
Mais que reconhecer o ofício docente na primeira metade de século XX a partir da
categoria trabalhador, sob a relação direta ou não com a produção social, ou como
transmissor ou não de uma ideologia de classe, se trata aqui de descrever as condições de
existência e conformação dos saberes e subjetividades docentes: sujeito trabalhador e
capacitador para que outros trabalhem, do qual a OIE expressaria: “el reclutamiento tiene
que ser de personas escogidas, ya que se les confía el porvenir de la nación;” (OIE, 1934, p.
6). Como se o docente fosse outra peça a mais para a obtenção dos objetivos econômicos e
sociais, para alcançar o bem estar e o porvir desejado pelas nações e seus meios de regulação
da vida econômica das populações.
O segundo elemento da reorganização educacional neste período consistiu na
definição da pedagogia experimental como base epistêmica do exercício docente. Por
pedagogia experimental se compreende: “formación psicológica integrada en la
preparación pedagógica general y en particular en su preparación de la didáctica práctica”
(Unesco, 1979, p. 29). Nas Recomendações N° 4. Da formação do pessoal de ensino básico
(1935) e N° 5. Da formação do pessoal de segundo ensino (1935), da OIE, a pedagogia
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experimental constitui núcleo comum para a formação e deveria tornar-se em exercício
prático nas aulas dos docentes. Em outras palavras, a formação disciplinar dos docentes
seria estabelecida pela pedagogia experimental, como condição de formação e como fazer
prático diário do docente.
Para o discurso pedagógico experimental as orientações internacionais conduziriam
o sujeito e sua prática por uma positividade comprovável e científica. A ordem epistêmica
define a base positiva experimental - a psicologia da criança, biologia e medicina -, assim
como modificações no sujeito e suas práticas a partir da reorganização administrativa dos
sistemas nacionais de instrução pública e dos fazeres docentes.
Ou seja, o que acontece neste período não é mais que a reorganização de conceitos,
de sujeitos e de suas práticas, essa seria, uma expressão das estratégias políticas das
῾Recomendações Internacionais sobre a instrução pública’. Digamos finalmente, que a
pedagogia experimental como estratégia discursiva apresenta dois efeitos políticos, um
horizontal, representado nas orientações das organizações internacionais dirigidas aos
governos, e outro vertical, sobre os sujeitos docentes definindo seu oficio a partir de
metodologias pedagógicas experimentais como fundamentos da formação e as práticas de
ensino. Os movimentos estratégicos das ciências aplicadas, já descritas acima, lentamente
conformariam a pedagogia experimental como um tipo de prática discursiva que
compreenderia, por um lado, um conteúdo de saber comprovável e, por outro, ações
políticas de caráter administrativo sobre o sujeito e suas práticas orientadas até as
populações.
Se as recomendações internacionais de instrução pública nos anos 1934 a 1939
propuseram reorganizar os sistemas educativos em grupos e unidades educacionais, na
segunda metade do século XX proporão a reestruturação e as reformas educacionais.
Por reorganização da educação se referiu à relação entre a sociedade e o indivíduo,
entre o grupo e a unidade, entre o órgão e o corpo social, reorganizar a educação, portanto,
envolveu relações sociais entre educação, docência e economia, é dizer, entre a epísteme
pedagógica experimental, a categorização da docência como ofício social e os desafios
sociais e econômicos do Estado. Isto envolveria não somente modificações nos sistemas de
instrução pública sobre a base de uma pedagogia científica, medidas econômicas da nação
e designação da docência como ofício social, tornando mudanças nos conceitos pedagógicos,
assim como modificações nas práticas dos sujeitos mestres.
Reorganização educacional docente terá que ver com a reagrupação dos docentes
sob a categoria do oficio, com seu reconhecimento e reafirmação como trabalhador com
algumas ferramentas conceituais e metodológicas experimentais oferecidas através da
instrução como técnica educativa que reorganiza a positividade de seu fazer. Assistimos
então aos começos de uma docência organizacional enquanto se propõe a reorganização
dos conceitos científicos a partir das práticas experimentais, assim como a reorganização
de seu ofício.

6. O MESTRE CIENTÍFICO-TÉCNICO
Na segunda metade do século XX se propõe a “reestruturação da Educação” (OITUnesco, 1966). Reestruturação compreenderia uma melhor distribuição e disposição dos
docentes na estrutura social, já não se nomeia como ofício, mas sim como profissão. A
“Recomendación relativa a la situación del personal docente” da OIT e a Unesco (1966),
estabeleceu as “normatividades internacionais sobre a profissão docente” (OIT-Unesco,
1966, p. 8), ou o reconhecimento da docência como ocupação pertencente a um “profesión
de tipo social, ético y material relativa a los docentes” (OIT-Unesco, 1966, p. 2), sob os
seguintes parâmetros: capacitação, contratação, carreira progressão e promoção, segurança
no emprego, procedimentos disciplinários, serviço de tempo parcial, liberdade profissional,
supervisão e avaliação, participação na tomada de decisão em matéria educativa e
negociação, condições favoráveis para a eficácia do ensino e aprendizagem e seguridade
social (OIT-Unesco, 1966). Conformando todo um conjunto sistematizado de elementos de
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uma estrutura definida desde as práticas discursivas pedagógicas e administrativas da
docência e os limites da profissão.
Com estas formulações o Estado tentou levar a cabo um de seus propósitos, a
“constitucición de un sistema sobre los maestros” (OIT-Unesco, 1966, p. 3). A
reestruturação destes em agentes para o desenvolvimento: docente crítico ou
transformador, mestre técnico-científico, que se apropria das ferramentas das tecnologias
educativas para a formação de um “hombre completo: científico, técnico y ciudadano”
(Faure y otros, 1973, p. 7). Também definido nas décadas de 1960 e 1970 como “potencial
docente, el capital humano clave para el desarrollo socio-económico de América Latina”
(Murillo, 2005, p. 7). Contudo, este docente educador, transformador, crítico, não é mais que
o resultado da confluência de distintos discursos da engenheira, da administração, da
tecnologia e as políticas públicas que como saberes aplicados buscam conformar um mestre
que possa intervir na estrutura social, para que o desafio de uma sociedade moderna,
modernizada produza um homem técnico-científico, que em nos países Latino Americanos
afastasse da ideia do atraso que representava o subdesenvolvimento, a ignorância e a
pobreza.

7. O MESTRE PROFISSIONAL, CULTURAL E DAS COMPETÊNCIAS
Para finais da década de 1980 e meados de 1990 algumas modificações na profissão:
“aspectos culturais, raciais ou étnicos, relações de gênero e questões da subjetividade”
(Mancebo, 2007, p. 467), farão a profissão girar em torno a um docente como agente
cultural. A importância da prática pedagógica mais centralizada na aprendizagem, na
relação entre o pensamento e a criatividade, na busca de novos valores, de novas ações e
reflexões sob o caráter democrático, inclusivo, participativo e internacional, dirigido à
procura de um homem integral, um homem em continua formação de si e dos outros, de
alguma maneira a aprendizagem que deveria ser exercida pelo docente teria que dirigir-se
a um homem inacabado (Unesco, 1990).
A questão docente estaria agora na reforma da profissão docente pela
profissionalização. Uma reforma da profissão docente que não buscava reformar o ensino
nem educação, mas sim, a aprendizagem como “o nível dos conhecimentos e as informações
para melhorar a qualidade da vida, é aprender a aprender” (Unesco, 1990, p. 2). Este
aprender a aprender foi definido por “quatro conteúdos fundamentais: aprender a
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser” (Unesco, 1996, p. 47).
O mestre como agente cultural gerador de conhecimentos, de fazeres, de vidas comuns com
fins próprios que basearia sua prática na inclusão, nas aptidões, nas possibilidades e
expertises, isto é, na pedagogia das competências, definindo por estas últimas “os
conhecimentos, a qualidade professional e a motivação da diferença e a inclusão” (Unesco,
1996, p. 81).
O docente como agente cultural que se orientaria pela aquisição de aprendizagens
em um “mundo em permanente crescimento econômico e comercial, de liberdades políticas
e diversos valores culturais, aqui o docente deverá ajudar a ampliar as diversas opções
humanas” (Pnud, 1995, p. 15). Este sujeito mestre, expectativa de múltiplas reformas nos
anos de 1990 e que continua sendo objeto de reformas, é agora o agente, forjado para
motivar as diferenças, em um mundo de interdependências, de fronteiras econômicas e
financeiras abertas, de um projeto global que busca apagar as diferenças políticas e
culturais.
O modelo de docente agenciador, executor, includente, gestor dos padrões para a
mundialização, sua função na pedagogia desde a aprendizagem será possibilitar a aquisição
de uma tomada de consciência generalizada, que perceba um planeta mais tranquilo e
seguro, um “docente que oriente na busca de soluções num mundo exterior cheio de
múltiplos e complexos problemas” (Unesco, 1990, p. 18). Isto é, a conformação de um
sujeito, objeto e instrumento, para um modelo social baseado no mercado e na competência,

– 870 –

que estimularia a produção de outra modalidade de governo de si e dos outros como
população.
O mestre das competências delimita a atividade docente ao desempenho por
competências, aos incentivos, à avaliação e à inovação, não se trata mais da experiência nem
da profissão como medida de ascensão e ganhos coletivos, senão objetivos, incentivos e
resultados, seja através de técnicas avaliativas que estabelecem estándares e medidas do
docente, da escola, da região escolar, do país, até conformar estándares técnicos que
definem a qualidade da educação, a destinação do orçamento e financiamento.
Novas biopolíticas docentes são produzidas a partir de estándares avaliativos
internacionais. Uma nova racionalidade professional através das práticas que medem seu
desempenho pela avaliação de conhecimentos pedagógicos de base, resultados de alunos
em provas nacionais, práticas pedagógicas inovadoras e experiências de aula estimuladas
pelos prêmios às boas práticas pedagógicas, inovação em produção acadêmica, materiais
didáticos, pesquisas, percepção e avaliação por parte de organizações da sociedade civil e
pais de família (Preal, 2004). Todo um dispositivo social estratégico da economia das
competências que não só se limita a avaliação como centro da qualidade educativa, senão
que se traduz em o conjunto das atividades de gestão e inovação de si mesmo e dos outros
como medidas biopolíticas de controle das práticas docentes, dos alunos e da sociedade.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As descrições da formação dos modelos docentes anteriores desenham as descontinuidades
biopolíticas docentes, poderíamos afirmar que a docência seria aquele objeto, aquela
ferramenta social útil, dócil e necessária para os distintos fins ou teleologias de governo da
população. Desde o renascimento até a contemporaneidade tem sido instrumento pelo qual
se conformam tecnologias específicas de poder sobre que incidem sobre sujeito docente e
sobre as populações. O que observamos a partir dessas descrições é também outro
movimento, as distintas maneiras pelas quais este agente social terá como função
transformar os outros transformando a si mesmo, assim, será uma entre muitas figuras
sociais de pretensão de totalização dos poderes imperantes sobre as populações, mas
também de individualização dos sujeitos.
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RESUMEN: Este trabajo intenta interrogar la producción de subjetividad como aspecto
central de la gubernamentalidad neoliberal. Primero se retoma la caracterización realizada
por Foucault de la racionalidad neoliberal, subrayando el rol de la competencia en el
discurso del capital humano y la producción del empresario de sí mismo. Luego, se intenta
ponderar el rol de la deuda como un dispositivo clave en la producción del sujeto neoliberal
que debe asumir su precariedad existencial como recurso del cual debe hacer uso de manera
adecuada. En este sentido, la deuda conectaría la dimensión sistémica del capitalismo
contemporáneo con la de las prácticas sociales cotidianas, configurándose como la forma de
poder más desterritorializada y universal en esta sociedad. Por ello, señalamos que una
actualización del diagnóstico foucaulteano sobre el neoliberalismo y sus modos de
subjetivación requiere de una indagación precisa de sus articulaciones con la hegemonía del
capitalismo financiero global.
RESUMO: Este trabalho intenta interrogar a produção de subjetividade como aspecto
central da governamentalidade neoliberal. Primeiro se retoma a caracterização realizada
por Foucault à racionalidade neoliberal, enfatizando o rol de la competência no discurso do
capital humano e a produção do empresário de si mesmo. Logo, se intenta ponderar o rol da
dívida como um dispositivo chave na produção do sujeito neoliberal que deve assumir sua
precariedade existencial como recurso do qual deve fazer uso de maneira adequada. Neste
sentido, a dívida conectaria a dimensão sistêmica do capitalismo contemporâneo com as
práticas sociais cotidianas, configurando-se como a forma de poder mais desterritorializada
e universal nesta sociedade. Portanto, assinalamos que uma atualização do diagnóstico
foucaultiano sobre o neoliberalismo e seus modos de subjetivação requer uma indagação
precisa de suas articulações com a hegemonia do capitalismo financeiro global.
ABSTRACT: This paper attempts to interrogate the production of subjectivity as the main
feature of neoliberal governmentality, stressing the role of competition in the theories of
human capital and the production of the self-entrepreneur. Later, it tries to ponder the role
of debt as a key dispositif in the production of the neoliberal subject who must assume her
existential precariousness as a resource of which she must make proper use. In this sense,
the debt would connect the systemic dimension of contemporary capitalism with every-day
social practices, functioning as the most deterritorialized and universal form of power in
this society. Hence, we affirm that in order to actualize the Foucauldian diagnosis on
neoliberalism and its forms of subjectivation we need to make an accurate study of its
articulations with the hegemony of global financial capitalism.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo se interroga por el tipo de subjetividades que emergen con la
gubernamentalidad neoliberal, aspecto en el cual el neoliberalismo ha logrado imponerse
con mayor fuerza a nivel global. Siguiendo a Foucault, quien analiza la relación entre las
prácticas de gobierno y el régimen de verdad que los neoliberales buscaban construir, se
interrogan los alcances del neoliberalismo. En ese marco, el problema no pasa por el tamaño
o presencia del Estado, sino por las formas de gobierno de la sociedad y de producción de
subjetividades a través de la competencia generalizada, cuyas figuras paradigmáticas
serían, como veremos, el capital humano, el empresario de sí mismo (Foucault),
transformado, tras 40 años de hegemonía del capitalismo financiero, en hombre endeudado
(Deleuze, Lazzarato). En lo que sigue, comentaremos algunos de los supuestos y dispositivos
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con los que se despliega esta racionalidad gubernamental, e intentaremos actualizar el
diagnóstico foucaulteano con la ayuda de nuevos aportes que destacan el rol decisivo del
endeudamiento como relación de poder que articula producción de valor y de subjetividad.

1. EL NEOLIBERALISMO COMO RACIONALIDAD GUBERNAMENTAL
En el Nacimiento de la biopolítica Foucault aborda el problema de la
gubernamentalidad neoliberal a través de un análisis de sus máximos exponentes teóricos
en sus versiones alemana, francesa y estadounidense. Entender el poder en términos
gubernamentales supone pensarlo como conducción de conductas o estructuración del
campo de acción de otro/s que se mueve/n con libertad dentro de ese campo. En ese marco,
Foucault sostiene que para comprender qué es la biopolítica hace falta estudiar el
liberalismo, ya que la economía política liberal se configuró desde el s. XVIII como un saber
clave en la gestión de la vida biológica de la población, estableciendo una concomitancia
entre producción de libertad y dispositivos de control de la subjetividad. 1 Con el capitalismo
industrial, se despliegan mecanismos disciplinarios que buscan “crear las condiciones
subjetivas, las formas de autodominio, de autorregulación y autocontrol, necesarias para
gobernar una nación… formada por ciudadanos libres y civilizados”. (ROSE, 1997)
Complementariamente, los mecanismos de seguridad introducen una serie de
intervenciones ambientales (sobre el medio urbano, los seguros, cajas de ahorro, etc.)
basadas en un conocimiento estadístico y probabilístico, que buscará maximizar el estado
de vida de la población a partir de lo existente tomado como un dato. 2
En ese marco, las insuficiencias del laissez faire y las secuelas de la crisis de 1929,
llevarían a los países occidentales a desplegar mecanismos globales de aseguración y de
intervención económica. Frente a ello, tanto los ordoliberales de Friburgo como los
neoliberales de Viena y Chicago se opondrán al keynesianismo, el dirigismo económico, la
planificación y el intervencionismo estatal, que formarían un sistema que conduce
inevitablemente al totalitarismo. (Hayek/Rüstow) Por el contrario, el neoliberalismo
tendría por objetivo construir una sociedad de libre mercado, regida por la competencia, lo
que hacía necesaria una nueva ética, nuevas prácticas de subjetivación.
En efecto, en tanto razón gubernamental, el neoliberalismo funcionará al menos en
dos planos distinguibles analíticamente, aunque funcionalmente concatenados: el del
ordenamiento societal a través de la macroeconomía y en el de la producción de
subjetividad. Su objetivo es introducir la competencia como ordenador social y la lógica de
la empresa en cada ámbito decisional. Se trata fundamentalmente de una tecnología de
gobierno que interviene sobre el ethos (MARZOCCA, 2011) intentando crear las condiciones
de una auto-gestión y auto-vigilancia que permitan que los sujetos se desenvuelvan en el
mercado a través de una ética (auto)empresarial, buscando configurar modos de ser, pensar
y desear.
En lo que hace al aspecto macroeconómico, los neoliberales consideran que el
mercado no debe ser concebido en términos de intercambio y de equivalencias sino de
competencia y desigualdad. Sólo la competencia puede asegurar la racionalidad económica
mediante la formación de precios. (FOUCAULT, 2007, p. 151) Pero la competencia no es un
dato sino un objetivo a construir mediante una política activa que incluye intervenciones
jurídicas, políticas reguladoras y ordenadoras. En ese sentido, para los neoliberales “hay
que gobernar para el mercado” y no “a causa del mercado”. (FOUCAULT, 2007, p. 154) Es
decir que lo específico de la política neoliberal no será la cantidad sino la naturaleza de las
intervenciones del Estado, el “estilo gubernamental”. (FOUCAULT, 2007, p. 162-163)
283F283F

284F284F

1 Esto no excluye que el vector de normalización biomédica, desarrollada en FOUCAULT (2001; 1998)

sea abandonado. Se trata de un plano complementario de las regulaciones biopolíticas.
2 En Seguridad, Territorio, Población (FOUCAULT, 2006) la población es definida como la
multiplicidad de individuos ligados biológicamente a la materialidad en la que existen (pp. 41-42) y
los mecanismos de seguridad como técnicas políticas que se dirigen al medio (p. 44).
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En ese marco, el pleno empleo debía dejar de ser un objetivo del gobierno, pues
llevaría inevitablemente a distorsionar los equilibrios espontáneos de los precios. La
política social debe abandonar el objetivo welfarista de una distribución equitativa de
acceso a bienes consumibles. El ordoliberalismo sostendrá que la política social no debe
compensar los efectos de los procesos económicos y no puede fijarse la igualdad como
objetivo, sino que debe dejar actuar a la desigualdad. Las transferencias deben limitarse al
mínimo porque afectan la parte de ingresos que se destinan a ahorro e inversión. Ellas
deben garantizar no el mantenimiento de un poder adquisitivo sino un mínimo vital en
beneficio de quienes no pueden asegurar su propia existencia. Ya no se pedirá a la sociedad
que proteja a las personas contra los riesgos sino hacer que cada uno tenga ingresos tales
que les permita autoasegurarse. Esto quiere decir, para Foucault, que la única política social
que conciben los neoliberales de Friburgo es el crecimiento económico. (2007, p. 178) El
gobierno debe intervenir sobre la sociedad para que los mecanismos competitivos puedan
cumplir el papel de reguladores. “Se trata de hacer del mercado, de la competencia, y por
consiguiente de la empresa, lo que podríamos llamar el poder informante de la sociedad”
(FOUCAULT, 2007, p. 186).
Estos mecanismos reguladores contribuirán a la producción de subjetividad a través
de intervenciones sobre un ambiente en el cual los sujetos permanecen libres. En ese marco,
la economía debe asumir el punto de vista del actor y sus elecciones, ocupándose de toda
conducta finalizada que implica una elección estratégica de medios, vías e instrumentos
para asignar recursos escasos a fines antagónicos. Gary Becker incluirá las conductas no
racionales en esa definición con su teoría del capital humano, que sirve como grilla de
análisis de las decisiones que el individuo tome en todos los ámbitos de su existencia. Todas
las conductas y decisiones —incluso la elección de los amigos y de la pareja, la criminalidad
o la crianza de los hijos— pueden ser analizadas en términos económicos ya que la
economía sería una ciencia de la sistematicidad de las respuestas a las variables del medio. 3
En ese marco, el capital humano puede ser definido como el conjunto de los
elementos físicos, culturales y psicológicos invertidos para valorizar la propia vida. Este
capital humano tiene un componente innato —nuestro equipamiento genético— y otro
adquirido, sobre todo a través de la educación.
Estas teorías tienen un fuerte componente prescriptivo. La teoría del capital
humano no busca sólo suplir las insuficiencias teóricas de una economía clásica que no
pensó adecuadamente el trabajo más allá del factor tiempo, sino que contribuye a que nos
pensemos y actuemos como empresarios de nosotros mismos, buscando maximizar
beneficios a través de una óptima utilización de los recursos disponibles en todos los
ámbitos de la existencia.
Por lo demás, al hacernos a todos mágicamente posesores de un capital, el propio
conflicto capital-trabajo parece superado, ya que la potencia de producir aparece como un
capital del trabajador, un recurso que debe usar de manera eficiente y responsable para
lograr una satisfacción que sólo depende de sí mismo. De hecho, con el discurso del capital
humano se produce una fusión total entre el capital y quien lo detenta. El trabajador ahora es
alguien que invierte su capital, sus capacidades y competencias, para obtener una renta,
entrando en un intercambio paritario. (LEGHISSA, 2008) En ese marco, la explotación y la
inequidad ya no son fenómenos sociales sino productos de un mal uso de las propias
inversiones y elecciones. El fracaso del individuo ya no puede atribuirse a fallas de la
sociedad sino a una vida mal administrada (“mismanaged life”), es decir, a una falla moral
propia. (HAMMANN, 2009) Por eso quien no tome las decisiones responsables tendientes a
valorizar su propio capital humano no tendrá derecho a reclamar. Cada uno debe asumir los
riesgos de la existencia como un empresario de sí mismo, que se produce a sí mismo, sus
ingresos y por ende es responsable de su éxito o su fracaso. (FOUCAULT, 2007, p. 265ss)
Como señala Rose, se impone la prescripción de “adoptar una prudente y calculadora
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En 1992 Gary Becker recibe el Nobel de economía por haber extendido el dominio de la
microeconomía al análisis de comportamientos exteriores a la lógica del mercado.
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relación personal con el destino, considerado ahora en términos de peligros calculables y
riesgos previsibles”. (ROSE, 1997). Para Marzocca, la noción de riesgo permite pensar a la
vez como temible e inevitable, incluso apreciable, la inseguridad que connota la vida del
individuo y de la sociedad. (MARZOCCA, 2011, p. 106) Evidentemente, esto sólo puede ser
logrado sobre la base de dispositivos de gobierno que, mediante mecanismos más o menos
sutiles, inducen a la autoexplotación. Por ejemplo, incitando al goce mediante el
rendimiento laboral (DARDOT y LAVAL, 2013) bajo la amenaza constante del desempleo, el
fracaso, la pobreza. El sujeto (neo)liberal debe aprender a vivir peligrosamente, debe
conocer el temor 4 de quien se arriesga, ponerse paranoico, aunque el resultado más
probable sea la depresión que, como toda condición medicalizable, se vuelve una fuente de
producción de valor. 5
En este sentido, lo que está en juego en el neoliberalismo es una forma de existencia,
el modo en el que nos vemos llevados a relacionarnos con los demás y con nosotros mismos,
donde la norma es la competición generalizada llevada a todos los ámbitos, lo que implica
una aceptación de las desigualdades y una obligación de conducirse como empresa. Esto no
se logra a través de la famosa retirada del Estado, ya que precisamente los Estados “han
introducido y universalizado en la economía, en la sociedad y hasta en su propio seno, la
lógica de la competencia y el modelo de la empresa”. (DARDOT & LAVAL, 2013, p. 17) El
estado interviene sobre el ambiente, dejando que proliferen formas de regulación
inmanentes a la sociedad. En ese sentido, gobernar “sujetos de responsabilidad, autonomía
y elección… sirviéndose de su libertad” (ROSE, 1997) implica una modulación de “las
capacidades, competencias y voluntades de los sujetos”, ya no sólo en espacios
institucionales sino también en espacios abiertos, “que están ya fuera del control formal de
los «poderes públicos»”, donde “la regulación de los estilos de vida [se logra] a través de la
publicidad, del marketing y del mundo de las mercancías, sin olvidarse de los expertos de la
subjetividad”. (ROSE, 1997)
Esto se corresponde con lo que Deleuze (2006) llamó sociedades de control. A
diferencia de los dispositivos disciplinarios que moldean los cuerpos, los dispositivos de
control modulan las subjetividades, adaptándose a sus movimientos, como un molde
autodeformante. El tránsito hacia esta nueva forma de sociedad se ejemplifica en el paso de
la escuela a la formación permanente o de la fábrica a la empresa, donde se impone la
competencia generalizada, la responsabilización de los sujetos y la incitación a buscar
proactivamente una autorrealización e incluso el goce en esas propias prácticas
controladas.
Considerado como racionalidad gubernamental que articula una serie de
dispositivos de control, el neoliberalismo es “el despliegue de la lógica del mercado y de la
empresa como lógica normativa generalizada, desde el Estado hasta lo más íntimo de la
subjetividad”. (DARDOT & LAVAL, 2013, p. 25) En ese plano quisiera destacar el rol de la
deuda como dispositivo de control clave en la producción de subjetividades neoliberales.
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2. LA DEUDA COMO DISPOSITIVO DE CONTROL CLAVE EN EL NEOLIBERALISMO
Dardot y Laval (2013, p. 217) subrayan que la concepción del hombre como capital
sólo pudo imponerse a través de múltiples dispositivos que han moldeado la conducta de
los sujetos. Siguiendo a Lazzarato (2013), la deuda aparece como el dispositivo clave de
gobierno y de producción de subjetividades al punto tal que el empresario de sí mismo es el
El miedo y la concomitante inseguridad aparecen como pasiones centrales para la
gubernamentalidad neoliberal.
5 Andrew Grove, presidente de Intel Corporation, plantea en su libro Only the Paranoid Survive que:
“El miedo a la competencia, el miedo al fracaso, el miedo a equivocarse, el miedo a perder, pueden
ser poderosas motivaciones. ¿Cómo cultivar el miedo a perder en nuestros empleados? Sólo podemos
hacerlo si nosotros mismos lo experimentamos” (cit en DARDOT y LAVAL, 2013, p. 375, n99). Es
abundante la literatura que marca a la depresión como la condición mórbida típica o epidemia de la
era neoliberal.
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anverso del hombre endeudado. Leyendo conjuntamente la teoría marxista de la moneda y
La genealogía de la moral de Nietzsche, Lazzarato plantea las siguientes hipótesis: en primer
lugar, que lo social no se constituye por el intercambio (económico y/o simbólico) paritario,
sino por el crédito/deuda asimétricos que preceden histórica y teóricamente a la dinámica
de la producción y al trabajo asalariado. En segundo lugar, que la deuda es una relación
económica inseparable de la producción del sujeto deudor y de su moralidad. La economía
de la deuda duplica al trabajo en el sentido clásico del término, imponiendo un “trabajo
sobre sí”, de modo tal que la economía y la ética funcionan conjuntamente. En ese sentido,
el concepto contemporáneo de “economía” encierra al mismo tiempo “la producción
económica y la producción de subjetividad” (LAZZARATO, 2013, p. 13).
Esto implica considerar una dimensión de análisis decisiva para la imposición de la
racionalidad neoliberal, excediéndola: me refiero a la hegemonía del capital financiero a
nivel global. En ese marco, en el que todo ingreso se transforma en renta y en el que la
precariedad existencial debe ser asumida como un recurso, la deuda, en tanto relación de
poder desterritorializada, que no sólo es de tipo económico sino político y moral, cumple un
doble rol. Por un lado, es una fuente de utilidades para los grandes acreedores
internacionales. Por otro lado, hace posible un modo de producción de subjetividad
sujetada, que abarca a la gran mayoría de los hombres y mujeres del mundo.
En su famosa Posdata, Deleuze (2006) anunciaba el paso del hombre encerrado al
hombre endeudado, haciendo la salvedad de que ¾ partes de la humanidad siempre habían
sido demasiado numerosas para el encierro y demasiado pobres para la deuda. Sin embargo,
la financiarización de las últimas décadas logró la inclusión de estos sujetos en la economía
de la deuda, tanto a través de los créditos hipotecarios, al consumo, microcréditos, etc. como
de la deuda soberana, imponiendo la norma subjetiva empresarial. 6 Esto es fundamental ya
que, como señala Lazzarato, “en la economía contemporánea, la producción de subjetividad
demuestra ser la primera y más importante fuente de producción, «mercancía» que
participa de la producción de todas las otras”. En ese marco, la moneda-deuda expresa “una
asimetría de fuerzas, un poder de prescribir e imponer modos de explotación, dominación
y sujeción venideros” (Lazzarato, 2013: 42) Para Lazzarato, “la relación acreedor-deudor…
constituye el paradigma subjetivo del capitalismo contemporáneo… Es la deuda la que
disciplina, domestica, fabrica, modula y modela la subjetividad”. (Lazzarato, 2013: 44)
Esto tiene efectos a todo nivel. Por un lado, desde los ’80, los mercados financieros
se autonomizaron de la producción y el comercio, instalando una inestabilidad crónica en
la economía mundial ya que los países se encuentran cada vez más imposibilitados de tomar
medidas contra los dueños del capital. Al mismo tiempo, los objetivos de las empresas
quedan cada vez más supeditados a la presión de los accionistas. En ese marco, el mercado
financiero se constituye como un agente disciplinador para todos los actores de la empresa,
lo que da lugar a una gran concentración de beneficios y patrimonios, ya que la deflación
salarial puso a la fuerza de trabajo en competencia a escala mundial y condujo a muchos
asalariados al endeudamiento. De este modo, empresas y Estados están sujetos a las mismas
reglas de buena governance. Como señalan Dardot y Laval,
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En este punto, Marzocca (2011, pp. 68-72) señala que, en la relación de las familias con el dinero, la
disponibilidad a participar en el juego de la deuda y el crédito tiende a prevalecer sobre la propensión
al ahorro e incluso a la inversión. En ese marco, mientras el desarrollo de las microfinanzas en los
países del tercer mundo produce una conversión ética de los usuarios a la racionalidad del mercado,
en el primer mundo la disponibilidad para endeudarse pasó a ser el modo de participar de la
expansión económica y consumir mercaderías cada vez más innovadoras y accesibles. Marzocca
sostiene que este tipo de participación en la evolución del mercado hace vanos los beneficios que la
familia neoliberal encontraría en el ethos empresarial que le atribuía la teoría del capital humano, ya
que este tipo de familia no puede correr el riesgo de contentarse con lo que tiene (Baudrillard). Para
Marzocca este es un resultado paradójico, si tenemos en cuenta que parte de un proceso que se inició
con la promoción malthusiana de la prudencia.
6
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Al igual que los managers de la empresa han quedado bajo la vigilancia
de los accionistas en el marco de la corporate governance,
predominantemente financiera, los dirigentes de los Estados, por las
mismas razones, han quedado bajo el control de la comunidad financiera
internacional, de organismos de peritaje, de agencias de calificación…
(2013, p. 279)
Ahora son los acreedores del país y los inversores exteriores los que tienen que
juzgar la calidad de la acción pública, o sea, su conformidad respecto de sus propios
intereses financieros. (DARDOT & LAVAL, 2013, p. 279) Pero, como sabemos, esas deudas
recaen sobre la sociedad y además se han vuelto impagables, hipotecando nuestro futuro
colectivo, cuando no individual.
Es precisamente en este contexto de endeudamiento generalizado que debemos
concebirnos como portadores de un capital que se debe valorizar, erosionando las lógicas
de solidaridad, (DARDOT y LAVAL: 202) y comportarnos como gestores de nuestros propios
riesgos. Y es allí que el relato neoliberal pierde sus atractivos publicitarios. El
neoliberalismo prometía que todos seríamos accionistas, propietarios, emprendedores,
pero lo único que logró fue precipitarnos en “la condición existencial de este hombre
endeudado, responsable y culpable de su propia suerte”. (LAZZARATO, 2013, p. 10-11) En
ese marco, la población debe encargarse de todo aquello que las empresas y el Estado de
bienestar “externalizan” hacia la sociedad, empezando por la deuda.
Lejos de las versiones apologéticas del neoliberalismo, donde cada sujeto puede
asumir libremente riesgos en su afán de incrementar su capital humano —por ejemplo, a
través de sus inversiones en educación, la elección de sus amigos, de su pareja, etc.— el
empresario de sí mismo que conocemos debe hacer de la necesidad virtud. Gracias a esta
«obligación de elegir» y de ser siempre proactivos, nos comportamos como empresarios no
sólo para obtener un empleo, poner un negocio, contratar un servicio o acceder a una beca,
sino también para poder cobrar pensiones por invalidez, jubilaciones, planes sociales, etc.
En cualquier estrato del espacio social, ante todo, hay que transformarse en un homo
oeconomicus. 7 Para Lazzarato, ello se logra fundamentalmente a través del endeudamiento.
Sería esto, y no el trabajo inmaterial, lo que marca el pulso de la sociedad:
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Lo que necesitan la economía y la sociedad contemporáneas, y lo
transversal a ellas, no es el conocimiento sino la conminación a ser
«sujeto» económico…«Hacer de sí mismo una empresa» (Foucault)
significa hacerse cargo de la pobreza, el desempleo, la precariedad, los
ingresos mínimos, los bajos salarios, las jubilaciones cercenadas, etc.,
como si fueran «recursos» e «inversiones» del individuo que deben
administrarse como un capital, «SU» capital. Según se advierte hoy
claramente, los conceptos de «empresario de sí mismo» y «capital
humano» deben interpretarse a partir de la relación acreedor-deudor, o
sea, la relación de poder más general y desterritorializada merced a la
cual el bloque de poder neoliberal gobierna la lucha de clases.
(LAZZARATO, 2013, p.58)
En este sentido, son interesantes las investigaciones realizadas por Verónica Gago (2014) en torno
a la economía popular ya que matizan y complementan la propuesta de Lazzarato que por momentos
pareciera remitir, en última instancia, a la vieja pena de la esclavitud por deudas. La autora analiza el
carácter pragmático con el cual los sectores populares argentinos, especialmente de la ciudad de
Buenos Aires y sus alrededores, desarrollan estrategias empresariales en un contexto de
precariedad. Gago llama “neoliberalismo desde abajo” a un conjunto de “condiciones sobre las que
opera una red de prácticas y saberes que asume el cálculo como matriz subjetiva primordial y que
funciona como motor de una poderosa economía popular que mixtura saberes comunitarios
autogestivos e intimidad con el saber-hacer en la crisis como tecnología de una autoempresarialidad
de masas”. (GAGO, 2014, p.12)
7
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A MODO DE CIERRE
A lo largo de este trabajo hemos intentado caracterizar la gubernamentalidad
neoliberal señalando la producción de subjetividad (empresario de sí, capital humano)
como aspecto central y más exitoso de su implementación. Luego, hemos intentado
ponderar el rol de la deuda como un dispositivo clave en la producción del sujeto neoliberal
que debe asumir su precariedad existencial como recurso del cual debe hacer uso de manera
adecuada o verse condenado a la privación y la miseria. La deuda conecta la dimensión
sistémica del capitalismo contemporáneo con la de las prácticas sociales cotidianas y
concretas y funciona como dispositivo de gobierno/control ya que estructura el campo de
acción, el marco de posibilidades de nuestras prácticas cotidianas. La deuda sería así la
forma de poder más desterritorializada y universal en esta sociedad, comprometiendo
nuestros modos y posibilidades de vida actuales y futuros de manera decisiva. Por lo tanto,
una actualización del diagnóstico foucaulteano sobre el neoliberalismo y sus modos de
subjetivación requiere de una indagación precisa de sus articulaciones con la hegemonía del
capitalismo financiero, la financiarización de todos los ámbitos de la vida, de la cual depende
en gran medida la depredación de lo común y la explotación de nuestras mentes y cuerpos.
Frente a ello cabe al menos retomar la actitud crítica que pregunta foucaulteanamente,
frente a esta gubernamentalidad, cómo no ser gobernados de esta manera y en base a estos
principios y qué prácticas de subjetivación —y de gobierno de sí y de los otros— seremos
capaces de inventar.
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RESUMO: Ao analisar o discurso de posse do Governo Dilma, nos sensibilizamos pelo lema
que instituía como foco uma “Pátria Educadora”. Além disso, percebemos que a presidenta
considera que, a partir da superação da extrema pobreza – lema de seu primeiro mandato
–, é possível pensar numa Pátria Educadora. Nesse sentido, fomos entender essa articulação
que desloca a ênfase de seu programa de Governo. O lema do primeiro Governo Dilma, “País
rico, é País sem pobreza” centrava-se numa estratégia de desenvolvimento social para
eliminar a extrema pobreza até o ano de 2014. Diante disso, diferentes estratégias foram
postas em circulação para dar conta deste propósito, no intuito de incluir os sujeitos no jogo
econômico. Ações que visavam o desenvolvimento social, a educação, a segurança, a saúde,
dentre outras, articularam-se para capturar estes diferentes sujeitos e eliminar, em vários
âmbitos, a extrema pobreza. Assim, esta pesquisa tem como objetivo problematizar quais
as condições de possibilidade que permitiram o deslocamento nos objetivos do Governo
Dilma de um “País rico, é País sem pobreza”, para uma “Pátria Educadora”. Olhamos para
esses deslocamentos, a partir dos conceitos-ferramentas dos estudos foucaultianos, em
especial govermentalidade e biopolítica. A partir das nossas análises, foi possível perceber
que uma Pátria Educadora só é possível quando existem sujeitos incluídos no jogo
econômico.
ABSTRACT: By analyzing Dilma's inauguration speech, we were sensitize by the slogan
imposing the focus in a country education. In addition, in her speech, we realize that the
president considers that, from the elimination of extreme poverty - motto of her first
government - you can think of a country of education. In this sense, we understand this joint
that displacement the emphasis of his government program. The motto of the first
government, "rich country, is country without poverty" focused on a social development
strategy to eliminate extreme poverty by the year 2014. Therefore, different strategies were
put into action, to add for this purpose, in order to include the subject in the economic game.
Actions aimed at social development, education, safety, health, among others, get articulated
to capture these different subjects and eliminate, in several areas, extreme poverty. Thus,
this research aims to discuss which one were the conditions of possibility that enabled this
shift in government objectives. We look to these shifts, from the concepts tools of Foucault
studies, particularly governmentality and biopolitics. From our analysis, it was revealed
that an educator country is only possible when we have subjects included in the economic
game.

SENHORAS E SENHORES
[...] temos hoje a primeira geração de brasileiros que não vivenciou a
tragédia da fome. Resgatamos 36 milhões da extrema pobreza e 22 milhões
apenas em meu primeiro governo (BRASIL, 2015, s/p).
Iniciamos a escrita deste artigo com um trecho do discurso de posse da Presidenta
Dilma Roussef, em janeiro de 2015. Em sua fala, a Presidenta destaca que vivemos um
momento da história em que se constituiu a primeira geração de brasileiros e brasileiras
que não enfrentou a tragédia da fome. O propósito de extinguir a fome do país apresentou-
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se como foco nos últimos governos brasileiros, principalmente quando, no Governo Lula em
seu segundo mandato, foi lançado o lema “Fome Zero”.
Há alguns meses, quando proferiu seu discurso, a então Presidenta, anunciou o lema
que conduzirá seu governo nos próximos quatro anos: “Brasil, Pátria Educadora”. Pensar
essa máxima tornou-se central nos dias de hoje, uma vez que a Educação, há alguns anos
vem assumindo a centralidade das discussões políticas, econômicas, sociais e culturais. Nas
palavras de Peters (1994, p.223), “a educação pode, de fato, ser a estrela do futuro”. É
lançando o olhar para esta centralidade que, enquanto pesquisadoras da área da educação,
assumimos o compromisso de problematizar essa temática. Contudo, a partir do movimento
de olhar para o lema “Brasil, Pátria Educadora” produzimos outro movimento, o de lançar
um olhar para o discurso de posse do primeiro mandato da Presidenta que trazia como lema
“País rico, é País sem pobreza”, pois acreditamos que há uma articulação entre os discursos.
Na perspectiva foucaultiana, é o movimento genealógico que permite esse olhar
para práticas que se constituíram anteriormente, ou seja, as condições de possibilidade.
Estas são entendidas como formações históricas, sociais, políticas, econômicas, que
permitem que algo seja dito, falado, pensado. Nesse sentido, temos como objetivo
problematizar quais as condições de possibilidade, que permitiram o deslocamento nos
objetivos do Governo de um “País rico, é País sem pobreza”, para uma “Pátria Educadora”.
Para tanto, organizamos este texto em três partes, as quais se estruturam para orientar sua
leitura. Num primeiro momento, em “País rico, é país sem pobreza”, trazemos à discussão a
ideia de racionalidade, sendo esta, entendida como a forma de pensar a vida em sociedade
em uma determinada época, a partir do conceito-ferramenta governamentalidade. Ainda
com o objetivo de problematizar a forma como os sujeitos são capturados e colocados para
dentro do jogo econômico, lançamos um olhar a partir da biopolítica para essas práticas.
Num segundo momento chamado de As possibilidades para a constituição de uma Pátria
Educadora iremos nos debruçar sobre o discurso de posse do primeiro mandato da
Presidenta Dilma Roussef, a fim de problematizar trechos que tragam como ideia central
práticas que queiram solucionar a extrema pobreza, ou seja, quais as práticas que capturam
os diferentes sujeitos e os colocam para dentro do jogo econômico. Por fim, em
Considerações finais, retomamos as ideias debatidas ao longo deste artigo, a fim de lançar
possíveis outras discussões na articulação entre Educação, Governamentalidade e
Biopolítica. Ressaltamos que nos encontramos numa perspectiva teórica na qual as
problematizações sobre um tema, para além de trazer uma solução ou uma resposta para
um problema, procura abrir inúmeras outras possibilidades de se falar e de se pensar sobre
esse tema.

PAÍS RICO, É PAÍS SEM POBREZA
A constituição das diferentes sociedades, de um modo ou de outro, foram pautadas
por uma vontade de poder ou um desejo de governar. Em diferentes épocas, há
racionalidades que pensam, organizam e governam a vida em sociedade, lançando mão de
diferentes estratégias. De acordo com Avelino, Foucault entendia como racionalidades “os
conjuntos de prescrições calculadas e razoáveis que organizam instituições, distribuem
espaços e regulamentam comportamentos; nesse sentido as racionalidades induzem uma
série de efeitos sobre o real” (AVELINO, 2011, p. 32).
Essas racionalidades não emergem sozinhas, mas se constituem a partir de
condições de possibilidade que estão dispostas em determinado tempo e não em outro.
Assim, podemos entender que embora algumas práticas ou ações de um tempo pareçam
idênticas a outras, elas são diferentes, pois atendem a um tempo e a uma racionalidade
específica. Entendemos que as racionalidades mudam a cada época, pois as condições de
possibilidade se transformam.
No século XVI, época em que o Estado se torna governamentalizado (FOUCAULT,
2008), temos a Soberania como forma de exercício do poder. O poder era centrado no
governante e o alvo do poder era o território que deveria ser mantido. A partir da criação
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de estados territoriais, administrativos e coloniais, o fim do feudalismo e a crise do
pastorado, há uma crise no modelo da Soberania e temos as condições de possibilidade para
o aparecimento da Razão de Estado. Com o advento da Razão de Estado, há condições de
possibilidade para o surgimento de um modelo de Sociedade Disciplinar (século XVI-XVII),
pois, mais do que administrar, é preciso administrar no detalhe, dominar. Nesse período, as
disciplinas se tornaram “fórmulas gerais de dominação” (FOUCAULT, 2007, p. 118).
Com esse movimento, o ideário do deixar viver e fazer morrer ― típico da Soberania
―, vai sendo deslocado para um fazer viver e um deixar morrer ― característico de uma
Sociedade de Segurança. O intuito é o de administrar a vida. Essa forma de poder, chamado
de biopoder, desenvolve-se a partir do século XVII em duas formas interligadas ou “por um
feixe intermediário de relações” (FOUCAULT, 1988, p. 131): uma anátomo-política do corpo
e uma biopolítica da população. Nesse interim, a Estatística passa a ser usada como ciência
de governo, mostrando a família no interior da população como um apoio para o governo.
No século XVIII, as campanhas sobre mortalidade, casamento, vacinação, entre outras,
passam a ser racionalizadas para atingir a família. É a população como fim de governo. Os
mecanismos desse exercício do poder, aliados aos mecanismos disciplinares, constituem
dispositivos de segurança e passam a gerir a população. Foucault ainda nos lembra de que
não devemos entender como uma substituição de uma sociedade pela outra. Temos um
triângulo, uma “gestão governamental cujo alvo principal é a população e cujos mecanismos
essenciais são os dispositivos de segurança” (FOUCAULT, 2008, p. 143). Nessa perspectiva,
o autor nos traz o conceito de governamentalidade a que nos afinamos neste trabalho:
Por esta palavra “governamentalidade”, entendo o conjunto constituído
pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as
táticas que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito
complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por principal
forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial
os dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por
“governamentalidade”, entendo a tendência, a linha de força que, em todo
o Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito, para a preeminência
desse tipo de poder que podemos chamar de “governo” sobre todos os
outros – soberania, disciplina – e que trouxe, por um lado, o
desenvolvimento de toda uma série de aparelhos específicos de governo
[e, por outro lado], o desenvolvimento de toda uma série de saberes [...]
(FOUCAULT, 2008, p.143-144).
Dentre as mudanças na racionalidade política que passamos, também podemos
destacar o advento de um liberalismo e, posteriormente, de um neoliberalismo. Nos Estados
liberais, tratava-se de governar menos, deixando o mercado aparecer; é um “limitar do
interior o exercício do poder de governar” (FOUCAULT, 2008, p. 39). Candiotto (2013), ao
tratar da biopolítica nos Estados de Bem-Estar social, expõe que o período entre guerras e
o período que as seguiu, adjetivou-se os Estados como de Bem-Estar (Welfare State), o qual
tratou de evitar a morte e fazer viver, cuidando da vida da população por meio de diversas
políticas de inclusão educacionais e nutricionais, além de políticas de empregabilidade,
previdência e garantia de moradia, lazer, cultura, planos de saúde governamentais e a
manutenção dos padrões de vida e de consumo.
De acordo com Lopes (2013) no final da década de 1980, ocorre “uma grande virada
no cenário promissor do Welfare State” (LOPES, 2013, p. 295). Os Estados diminuem seus
investimentos e começam a incorporar práticas do neoliberalismo, procurando constituir
sujeitos para serem livres dentro de uma lógica de mercado, garantir que os sujeitos se
sintam interpelados pela concorrência, educar para que as pessoas se mobilizem em
empreendimentos sociais e fazer com que os sujeitos, cada vez mais, se ocupem de si
mesmos e garantam para si as condições que antes eram garantidas pelo Estado (LOPES,
2013).
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Temos a constituição de uma racionalidade que proclama a utilização mínima do
Estado (VEIGA-NETO, 2000); tem como uma das características a competição (SARAIVA;
VEIGA-NETO, 2009); exalta os investimentos em Capital Humano (COSTA, 2009); e busca
uma “não-exclusão do jogo econômico, que, fora disso, deve se desenrolar por si
mesmo”(FOUCAULT, 2008a, p. 278). Lopes (2009), observando essa afirmação feita por
Foucault no curso Nascimento da Biopolítica, propõe pensar a inclusão como uma
característica do neoliberalismo, na medida em que faz a manutenção de todos nas redes do
mercado.
Assim, entendemos que quando o Governo Federal brasileiro propõe como lema de
Governo “País Rico é País sem Pobreza”, ele está se afinando, sobremaneira, aos preceitos
de uma racionalidade neoliberal. É uma racionalidade que busca capturar os sujeitos e
trazê-los para o jogo econômico e prima pela inclusão e pela participação de todos nas
diversas redes do mercado. Para tal fim, estratégias são engendradas e mobilizadas através
dos chamados programas sociais.
Dentre os programas mobilizados pelo Governo brasileiro nos últimos anos para
incluir os sujeitos no jogo econômico ou para um “País sem Miséria”, destacam-se: Plano
Brasil sem Miséria 1 e o Bolsa Família 2. Aliado a esses, também encontramos os programas
Fome Zero 3; Vale-Gás 4; Luz para Todos 5; Saúde na Escola 6, etc.. Além desses, para mais do
que incluir os diversos sujeitos no jogo, mas despertar a vontade de que permaneçam no
jogo, consideramos importantes os seguintes programas: Vale-Cultura 7; Pró-jovem 8;
PróUni 9; Pronatec 10. Muitos desses programas iniciaram no Governo do ex-presidente Lula,
mas tiveram sua continuidade no primeiro mandato da presidenta Dilma Roussef e
articulam-se para um mesmo fim: buscam incluir os diversos sujeitos no jogo econômico, o
que, para o Governo parece representar um país sem miséria.
São inúmeras estratégias, materializadas na forma de programas e políticas que, ao
se articularem, cumprem a função de tirar os indivíduos do que é considerado extrema
pobreza e trazê-los para o jogo. Com essas novas e mínimas condições de participação nas
redes de mercado, cada um se torna um sujeito adequado aos preceitos de uma
racionalidade neoliberal: estão incluídos, capturados pela economia e desejam permanecer
nesse lugar. As diversas estratégias de ações sociais tornam-se um dos modos que mais
colaboram para a conformação em um ideário político-econômico.
Lockmann (2013) nos mostra que de forma imanente à racionalidade política
neoliberal no Brasil, acontece a proliferação das Políticas de Assistência Social que se
articulam com um fenômeno que podemos chamar de educacionalização do social. Essas
políticas, entendidas como formas de condução das condutas, estariam utilizando a escola
como locus privilegiado de ação.
Nessa perspectiva, podemos ver que a escola e de certo modo, a educação como um
todo, já estavam sendo convocadas a atuar em nome da racionalidade política engendrada.
Através das instituições de ensino, muitos desses programas sociais se consolidaram ou
foram difundidos. Dentre eles podemos destacar o Bolsa Família que usa o controle da
frequência escolar como um dos parâmetros para as famílias receberem o benefício; o Pró290F290F
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Disponível em: http://www.brasilsemmiseria.gov.br. Acesso em 05 de maio de 2015.
Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia. Acesso em 05 de maio de 2015.
3 Disponível em: http://bolsa-familia.info/fome-zero.html. Acesso em 05 de maio de 2015.
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Jovem que envolve diretamente as instituições escolares; o Saúde na Escola que leva experts
e seus saberes para o espaço escolar e o Prouni que distribui bolsas para alunos estudarem
em instituições privadas de Ensino Superior, dentre outros. Vemos que a educação já vem
sendo acionada nas estratégias de Governo, o que, de certo modo, também possibilita sua
ênfase neste mandato da presidenta Dilma.
Não obstante, consideramos que somente foi possível pensar numa “Pátria
Educadora” após o Brasil ter sido considerado um “país sem miséria”. Após os sujeitos terem
sido incluídos no jogo econômico através de inúmeras ações que consideramos como parte
de mecanismos de segurança acionados por estratégias biopolíticas é que se pensa como,
agora, governá-los mais e melhor. Foi preciso capturá-los, colocá-los no jogo e, a partir de
então, é necessário educá-los para permanecer no jogo.

AS POSSIBILIDADES PARA A CONSTITUIÇÃO DE UMA PÁTRIA EDUCADORA
Reafirmo aqui outro compromisso: cuidarei com muito carinho dos mais
frágeis e mais necessitados (BRASIL, 2011, s/p).
Como já citado, percebemos que a presidenta Dilma, mesmo tendo anunciado como
lema do seu atual Governo “Pátria Educadora”, ela retoma constantemente o lema do seu
Governo anterior “País rico é país sem pobreza”, através do reforço da importância de ter
milhões de brasileiros com melhores condições de vida. Nesse contexto, acreditamos que
para o discurso da “Pátria Educadora” se constituir como possível, primeiro houve um
movimento de inclusão e captura daqueles sujeitos que se encontravam à margem da
sociedade, ou seja, aqueles que não participavam do jogo econômico. Na epígrafe podemos
ver o público-alvo do governo Dilma, aqueles classificados como “os mais frágeis e mais
necessitados”, que, de um modo ou de outro, poderiam ser considerados sem condições de
consumir ou impactar de forma vantajosa a sociedade e o mercado.
O neoliberalismo constitui formas de vida cada vez mais conduzidas e governadas
por princípios de mercado e autorreflexão (LOPES, 2009), mas para essa racionalidade
funcionar é preciso, primeiramente, incluir a todos nesse jogo, mesmo que de formas
desiguais. O sujeito precisa ter condições básicas para entrar no mercado e depois ter o
desejo de permanecer nele. Sendo assim, a erradicação da extrema pobreza é passo
primordial para que existam sujeitos que possam ser conduzidos e, portanto, absorvidos
como enfoque do governo.
Acredito e trabalharei para que estejamos todos unidos pelas mudanças
necessárias na educação, na saúde, na segurança e, sobretudo, na luta
para acabar com a pobreza, com a miséria (BRASIL, 2011, s/p – grifo
nosso).
[...] temos hoje a primeira geração de brasileiros que não vivenciou a
tragédia da fome. (BRASIL, 2015a, s/p).
Em nossos governos, cumprimos o compromisso fundamental de
oferecer a uma população enorme de excluídos, de pessoas excluídas, os
direitos básicos que devem ser assegurados a qualquer cidadão: o direito
de trabalhar, de alimentar a sua família, de educar e acreditar em um
futuro melhor para seus filhos (BRASIL, 2015a, s/p).
Essa lógica é seguidamente reforçada nos discursos da presidenta.
Graças aos nossos governos - o meu e o do presidente Lula -, nós temos
hoje a primeira geração de brasileiros que não vivenciou a tragédia da
fome. Nós resgatamos 36 milhões de pessoas da extrema pobreza, 22
milhões apenas no meu governo. Nesses períodos, nunca tantos
brasileiros ascenderam às classes médias. Nunca tantos brasileiros
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conquistaram empregos com carteira assinada. Nunca o salário mínimo e
os demais salários se valorizaram por tanto tempo e com tanto vigor.
Nunca tantos brasileiros se tornaram donos de suas próprias casas. Nunca
tantos brasileiros tiveram acesso ao ensino técnico e à
universidade (BRASIL, 2015b, s/p – grifo nosso).
Percebemos que o grande enfoque está na ascensão de pessoas que não tinham
condições financeiras e que, por investimento do governo, passam a fazer parte de uma
classe que tem acesso a bens de consumo – como casa própria – através do acesso ao ensino
e a melhores trabalhos. Essa é uma preocupação recorrente e ressaltada no discurso de
posse (BRASIL, 2015b) da Presidenta. É nessa lógica de inclusão que se justificam vários dos
programas sociais citados anteriormente.
[...] a inclusão pode ser vista como o primeiro passo numa operação de
ordenamento, pois é preciso a aproximação com o outro, para que se dê
um primeiro (re)conhecimento, para que se estabeleça algum saber, por
menor que seja, acerca desse outro. (VEIGA-NETO, 2001, p. 26-27).
É através desse reconhecimento que é possível capturarmos esses sujeitos e melhor
governá-los. A inserção dos “mais frágeis e mais necessitados” é necessária para uma
condução adequada da população, pois é nessa lógica que se encontra o primeiro passo de
uma ação biopolítica. Pela necessidade de governar a conduta de uma população é que se
capturam os excluídos. Em outros momentos podemos ver claramente como a retirada da
miséria faz parte de um projeto maior, mas que se torna passo primário e necessário para a
captura desses indivíduos considerados excluídos.
Em meu primeiro mandato, o Brasil alcançou um feito histórico:
superamos a extrema pobreza. Mas, como eu disse - e sei que é a
convicção e a expectativa de todos os brasileiros -, o fim da miséria é
apenas um começo (BRASIL, 2015a, s/p – grifo nosso).
Há todo um investimento por parte do governo para garantir as condições mínimas
que viabilizem uma inclusão e reafirme a necessidade de dar um passo a frente. Inúmeros
apontamentos positivos são indicados pela Presidenta em relação a sua primeira gestão,
contudo, destaca a diminuição da taxa de desemprego como o aspecto mais importante. O
vínculo ao emprego e a uma renda é um importante critério para a governamentalidade
neoliberal, pois é através da manutenção do emprego/renda que é possível a participação
econômica.
Mais importante: a taxa de desemprego está nos menores patamares já
vivenciados na história de nosso país. Geramos 5 milhões e 800 mil
empregos formais em um período em que o mundo submergia no
desemprego (BRASIL, 2015a, s/p – grifo nosso).
Logo em seguida, a Presidenta continua e enfatiza que o emprego permanecerá
como central em seu segundo mandato.
Tudo isso voltado para o que é mais importante e mais prioritário: a
manutenção do emprego e a valorização, muito especialmente a
valorização do salário mínimo, que continuaremos assegurando (BRASIL,
2015a, s/p – grifo nosso).
É nessa lógica de erradicação da pobreza e inclusão dos sujeitos que são criadas as
condições de possibilidade de um lema como a “Pátria Educadora”. Quando os sujeitos já se
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encontram capturados é que há uma ação educadora para que se deseje permanecer no jogo,
ou seja, a “Pátria Educadora” não captura diretamente os sujeitos, mas ela atua na condução
das condutas dos já capturados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensar a temática da Educação possibilita a articulação com diferentes campos de
saber, uma vez que esta vem assumindo a centralidade nas políticas de Governo. Após a
divulgação do lema do segundo mandato da presidente Dilma Roussef, que atribui à
Educação um papel central, nós percebemos que este discurso está pautado em condições
anteriores que possibilitam sua emergência.
Ao analisarmos o discurso de posse do ano de 2015 da presidenta Dilma, imersas
num campo de pesquisa dos Estudos Foucaultianos, percebemos a necessidade de lançar
um olhar genealógico sobre esse, pois, em vários momentos, a Presidenta fez referência ao
seu discurso anterior, retomando as conquistas do seu primeiro Governo. Conforme
destacado anteriormente, ações como a ascensão de muitos brasileiros à classe média,
possibilidade de trabalho com carteira assinada, resgate de 36 milhões de brasileiros da
extrema pobreza, conquista da casa própria, valorização do salário mínimo, entre outras
ações, capturaram os sujeitos, colocando-os para dentro do jogo econômico. Esse
movimento de captura é condição de possibilidade para que a presidenta Dilma anuncie a
Educação como central em seu governo, a partir do lema “Brasil, Pátria Educadora”.
Nesse sentido enfatizamos que as ações realizadas no primeiro Governo Dilma – que
tinham o intuito de tornar o Brasil um país sem pobreza – são mecanismos de segurança
que se constituem em ações biopolíticas que procuram intervir na vida da população. Esse
movimento tornou-se possível por estar engendrado numa governamentalidade neoliberal
pretende incluir a todos no jogo econômico. Ao estarem incluídos nesse jogo, os sujeitos
tornam-se objeto de ações que visam à permanência destes nesse processo. Assim, podemos
pensar que as ações agora anunciadas pela ideia de Pátria Educadora, podem estar se
dirigindo também à condução da conduta daqueles que já foram capturados pelas políticas
de um país sem pobreza, interferindo nos seus desejos e conduzindo-os para permanecer
no jogo.
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RESUMO: Este artigo pretende trazer para debate acadêmico considerações acerca da
educação bilíngue para surdos em escola regular nos aspectos relativos a conceituação e
prática pedagógica. De antemão, destaque-se a complexidade contida nos processos
educacionais inclusivos e os aspectos afetivos envolvidos, assim como as diversas formas e
possibilidades pelas quais os indivíduos surdos podem se apropriar do objeto de
conhecimento. Após uma breve revisão histórica do surgimento da educação especial
procurando resgatar os diferentes momentos vivenciados, que é marcado pela distinção
entre o sujeito patológico e o normal e as práticas de normalização dos comportamentos
por uma série de biopoderes, existentes numa sociedade de controle. No âmbito das
pesquisas acadêmicas brasileiras sobre educação para surdos, importa situar nesse artigo,
a época de transição do surgimento entre a metodologia educacional oralista e a
comunicação total, chegando ao Bilinguísmo, em que diversos estudos demonstram a
importância de refletir sobre essa nova realidade inclusiva.
PALAVRAS-CHAVE: Educação bilíngue para surdos- inclusão- metodologia
ABSTRACT: This article intends to bring to academic debate considerations among the
bilingual education for deaf in regular schools in the aspects related to conceptualization
and pedagogical practice. At first, is highlighted the complexity contained in the inclusive
educational processes and the affective aspects involved, as well as the different forms and
possibilities of which deaf are able to learn. After a brief historical review of the appearance
of the special education looking for demonstrating the different moments experienced,
which is known by the distinction between the pathological individual and the normal
individual, and the practices of normalization of the behaviour by many biopowers that
exist in a controlling society. In the field of the academic Brazilian researches about
education for deaf, it matter to this article situate the appearance of the transition time
between oralist educational methodology and the total communication, coming to
bilingualism, in which different studies demonstrate the importance of reflecting about this
new inclusive reality.
KEYWORDS: bilingual education; inclusion; methodology

1- RETROSPECTIVA HISTÓRICA
A educação brasileira atual está diante de grande desafio: a inclusão de alunos
historicamente excluídos do sistema regular de ensino. A educação para todos mostra a
necessidade de superação com o rompimento do conceito ideal de cognição e foca o papel
da diversidade cultural como fator fundamental no desenvolvimento humano. Nessa
inserção, os alunos ditos “anormais” e os marginalizados culturais ainda se veem na
condição de não serem reconhecidos pelos outros, e talvez por si mesmos, como indivíduos
dignos da condição de alunos. Do ponto de vista da história, Lopes (2013) enfatiza que a
inclusão é um processo que surgiu dos movimentos sociais, econômicos e culturais da época
da modernidade, e percorreu um longo e árduo caminho até os dias de hoje. A instituição
escolar acreditou, durante muito tempo, e ainda acredita, que é preciso normalizar os
sujeitos ditos “diferentes” para serem dignos de um desenvolvimento intelectual. Para isso,
Professora de Educação Artística, Psicopedagoga clínica e institucional, tradutora/intérprete de
Libras, professora bilíngue Português/Libras, Prefeitura municipal de Vitória -ES, mestranda no
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE - UFES) e participante do Grupo de Pesquisa em
Libras e Educação de surdos (GIPLES/Cnpq/UFES)
1
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este artigo destaca fragmentos históricos que podem se constituir como condições e
possibilidades para a existência dos discursos atuais de inclusão escolar.
Afim de adensar a discussão podemos iniciar tomando referência aos sistemas de
exclusão/inclusão da modernidade baseados no modelo de sociedade disciplinar. Foucault
(1974-1975) enfatiza sobre dois modelos de organização social mostrando as diferentes
formas do exercício de poder na sociedade: modelo lepra e modelo peste. O modelo lepra se
constituía em uma tecnologia que exclui, expulsa e reprime. Para o mesmo autor, passamos
para o modelo peste, que inclui, que observa, que sabe, O modelo lepra deseja uma cidade
pura aprisiona os leprosos, sendo que o peste cria um modelo de vigilância controle e
articulação do espaço urbano. Dessa forma, a lepra é um paradigma de um modelo de
exclusão e a peste cria um paradigma de uma sociedade disciplinar.
Ainda de acordo com Foucault, o espaço político da modernidade é a fusão desses
dois paradigmas: um que projeta um esquema de exclusão e separação e outro que projeta
um esquema de vigilância, controle e poder disciplinar. O binômio exclusão-inclusão são
modelos que no decorrer da história pode variar mais para um lado que para o outro,
existindo também momentos entrelaçamento.
Em breve retrospectiva histórica, vale a pena ressaltar que aqueles que não estavam
de acordo com os padrões exigidos pela sociedade podiam ser eliminados, como ocorreu na
Grécia antiga, que cultuava um ideal de corpo perfeito. Na Idade Média, sob domínio da
Igreja, “os anormais” foram diversas vezes, julgados e queimados na fogueira, acreditando
que eram seres dominados pelos demônios. Com o Cristianismo, a Igreja muda seu ponto de
vista e passa a acreditar que tem o poder de tirá-los do pecado e curá-los. Nesse sentido,
Lopes (2013) explica que a partir do século VIII, a visão teológica passa a ser substituída aos
poucos pelo discurso médico do defeito, da deficiência que precisa ser curada, para o
indivíduo, assim, poder fazer parte da sociedade. Esses sujeitos passam a ficar isolados em
hospícios, prisões e escolas para serem analisados e categorizados, identificados onde
podem ficar, o que devem fazer, quais técnicas de disciplinamento usar e qual é a melhor
forma de vigiá-los (LOPES, 2013).
Para a autora supramencionada, muitos foram os médicos educadores que
abraçaram a causa. Entretanto, com o passar do tempo, a Medicina não encontra
alternativas para promover a escolarização desses sujeitos. Nesse contexto, nos termos de
Lopes (2013), a educação especial surge com a influência médica das anormalidades,
nascendo a pedagogia corretiva, em que o corpo precisava ser treinado e adestrado. Dessa
forma, o discurso da inclusão torna-se um projeto de proteção de defesa social e ordem,
criando estratégias de prevenção do risco decorrente da anormalidade
Focault (1991) enfatiza ainda que, na modernidade, o Estado tinha o dever de
“reabilitar" o “anormal” e as práticas pedagógicas tinham caráter corretivo e adestrador,
focadas numa pedagogia ortopédica. Essa conduta terapêutica tem como foco principal o
corpo, e é necessário corrigir suas imperfeições, treinando-o para se adaptar à sociedade
produtiva.
No percurso de normalizar os sujeitos na perspectiva da modernidade, Lunardi
(2001, p. 28) traz importantes considerações:
[...] o sujeito inacabado, incompleto, alcançará através do projeto
educativo moderno – e aí está a escola para efetivá-lo – sua plenitude, sua
essência, constituindo-se assim no modelo instituído pela filosofia
ocidental: um sujeito consciente, centrado, reflexivo, crítico e, porque não
dizer, normal, já que o projeto moderno opera no sentido de fabricar o
sujeito de seu projeto.
Nessa perspectiva, para incluir esses sujeitos, foi preciso desenvolver
conhecimentos sobre eles, suas doenças. Por conta disso nascem as ciências, como a
Psiquiatria e Psicologia, que enquadram e posicionam a que grupo esse indivíduo pertence.
Circulando o olhar sob a história, considerando sobretudo visões focaultianas, percebe-se
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que as práticas de inclusão/exclusão e a estigmatização de uma parcela da população
(mendigo, louco, violento, anormal, citando alguns) sempre estiveram presentes nas
diferentes sociedades.
Nessa conduta ortopédica, os surdos que durante muito tempo experienciaram um
caminho pedagógico focado na aquisição da linguagem oral, eram vistos como anormais
pelo fato de não serem capazes de verbalizar. Nesse contexto, existiam duas filosofias
educacionais: uma oralista e outra gestualista. Ambas tinham como objetivo o ensino
monolíngue, a reabilitação da fala e a negação da surdez.
A filosofia oralista parte do princípio de que o sujeito surdo precisa falar para ser
capaz de aprender e a gestualista nega a língua dos surdos, acreditando ser um instrumento
artificial de comunicação. Nesse processo, com base nessas filosofias, Costa (2007) enfatiza
que até os cursos de formação dos profissionais na área da surdez tinham um foco clínico
mascarado com objetivos pedagógicos. De acordo com Costa (2009):
A formação de profissionais não deixa de ser uma das estratégias de
constituir saberes poderes dentro de ordens discursivas instituídas pela
ciência. Os saberes valorizados pelos profissionais, em outras épocas,
sempre foram pautados em uma proposta clínica que traz o surdo numa
perspectiva subalterna, em busca da normalização desse sujeito. Incluise aí, toda a prática clínica travestida de pedagógica, todo o currículo,
todas as formações desses profissionais. O saber subalternizado dos
próprios surdos, silenciados não pela falta de fala, mas pela compreensão
de sua incapacidade para falar.
Nesse contexto, a escola não se preocupava com a escolarização do sujeito, mas sim
com a cura de sua "enfermidade". Porém, com o tempo, o fracasso escolar desses alunos foi
constatado em várias pesquisas e relatos de surdos ao redor do mundo, descrevendo suas
experiências e a violência psíquica que sofreram nessa filosofia oralista. Por exemplo, os
trabalhos de Moura (2000), Sacks (1989), Skliar (1998), Fernandes (2000) e outros
demonstram esse enfoque. A partir daí, surgem novas formas de pensar e agir em relação
ao sujeito surdo, criando bases para uma educação bilíngue.

2- EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS
A proposta bilíngue parte do pressuposto de que o surdo é o sujeito que dialoga com
duas línguas: a língua de sinais, sua primeira língua, e a língua portuguesa como segunda
língua. A partir do Decreto N° 5626/2005, que regulamentou a Lei de Libras n° 10436/2002
(Língua Brasileira de Sinais), a comunidade surda brasileira passa a ter acesso aos direitos
básicos como educação e saúde por meio da língua de sinais.
No contexto escolar, o português como língua majoritária, é ensinado na modalidade
escrita, considerado como segunda língua dos surdos.
De acordo com Cavalcante (1999), o bilinguismo surdo faz parte de um universo
sociolinguístico brasileiro denominado “minorias linguísticas do Brasil”. Pertencem a esse
grupo os indígenas, os imigrantes, as comunidades de terrenos de candomblé e outros. Para
Skliar (1980), a educação de surdos está mais próxima de linhas de estudos em educação
que envolvem grupos minoritários linguísticos do que a educação especial propriamente
dita.
O documento “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva” (2008, p.16) mostra os avanços na noção de inclusão, com ênfase sobre os grupos
que apresentam diferenças linguísticas ou culturais. Desse modo, o desenvolvimento de
estudos no campo da educação e a defesa dos direitos humanos vêm modificando os
conceitos, as legislações e as práticas pedagógicas e de gestão, promovendo a
reestruturação do ensino regular e especial. A definição das necessidades educacionais
especiais passou a ser amplamente disseminada a partir da Declaração de Salamanca, que
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estabelece como princípio que as escolas do ensino regular devem educar todos os alunos,
enfrentando a situação de exclusão escolar, das crianças com deficiência, das que vivem nas
ruas ou que trabalham, das superdotadas, em desvantagem social, das que apresentam
diferenças linguísticas, étnicas ou culturais (BRASIL, MEC/SEESP).
Alguns autores reconhecem que o Brasil é um país plurilíngue, apesar de uma
grande homogeneidade linguística construída em torno da língua portuguesa, a exemplo da
existência das línguas indígenas, das línguas de migração, das variantes do italiano e alemão
e da língua brasileira de sinais. De acordo com Oliveira (2003), temos cerca de 200 idiomas
em nosso solo brasileiro, portanto o Brasil quer se intitular monolíngue por conta da
manutenção de um Estado homogêneo. Conforme alguns autores, esse mito de um país
monolíngue impede pensar uma política linguística no espaço escolar que contemple as
desvalorizadas minorias linguísticas.
A passagem do modelo monolíngue para o modelo bilíngue no contexto escolar pode
significar não somente uma mudança de ideologia, mas uma mudança de metodologia, de
estratégias pedagógicas. O aluno surdo é um sujeito que apresenta sua identidade, sua
cultura, sua língua de sinais, sua inteligência visual, seu modo de dialogar com o objeto de
conhecimento. Portanto, somente com uma base linguística sólida é possível o aprendizado
da escrita e a assimilação de conhecimentos, o que se faz por meio de trocas simbólicas com
o meio. Dessa forma, segundo Goldfeld (1997), cabe destacar algumas considerações em
relação ao bilinguismo: o bilinguismo tem como pressuposto básico que o surdo deve ser
bilíngue, ou seja, deve adquirir como língua materna a língua de sinais, que é considerada a
língua natural dos surdos e, como segunda língua, a língua oficial de seu país (GOLDFELD,
1997).
Nesse processo, parte-se do princípio de que a língua materna é aquela aprendida
na família e na comunidade que o indivíduo frequenta, de maneira informal. No entanto, a
maioria dos alunos surdos são filhos de pais ouvintes, assim a língua materna será
aprendida também no espaço escolar (BRITO, 1989; GOLDFELD:1997). A língua materna se
aprende na infância no meio familiar. É a primeira língua da qual o individuo se apropria.
Assim, os alunos aprendem as duas línguas ao mesmo tempo, dentro da instituição escolar.
Sendo assim, pergunta-se: será que esse aspecto tem sido levado em conta nos momentos
de planejamento pedagógico, visto que a escola se constitui de modelos educacionais orais?
Vale a pena ressaltar que a barreira de comunicação criada entre a família ouvinte e o filho
surdo dificulta a construção do conhecimento e o envolvimento dele nas práticas de
socialização, assim como pode ainda intervir nos processos de categorização, abstração e
em outras competências cognitivas do sujeito surdo.
Vygotsky (1998) enfatiza que a linguagem tem papel importante na formação dos
processos mentais, e a língua, além de ser uma forma de comunicação, possui função
reguladora do pensamento. A surdez pode impedir o desenvolvimento da linguagem oral,
mas não impede o desenvolvimento dos processos não verbais (SACKS, 1989). Desse modo,
durante muito tempo, a escola não considerou as especificidades linguísticas e culturais dos
alunos surdos, usando a mesma metodologia que os ouvintes, os mesmos recursos didáticos
para o ensino da língua portuguesa e para outras disciplinas. Partindo do princípio de que
as propostas educacionais para surdo têm como objetivo proporcionar o pleno
desenvolvimento de suas capacidades, elencam-se, a seguir, a título de problematização,
algumas indagações em relação à educação bilíngue para surdos:




Existe nesse processo a exploração contextual no ensino da língua?
A escola regular se organiza de forma que os alunos surdos possam se unir para
formarem comunidades linguísticas?
Será que a educação bilíngue está se restringindo somente ao plano linguístico?

De acordo com Moura (2000), a história dos surdos nos mostra a importância de
estarem juntos, de constituírem uma identidade própria, de construírem um espaço cultural
surdo (MOURA, 2000).
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Sendo assim, este trabalho nos faz pensar a necessidade de avançar em pesquisas sobre
a educação bilíngue em termos de conceituação e prática, considerando que ainda não se
tem clareza do que realmente é um ensino bilíngue para sujeitos surdos. Vale a pena
ressaltar, sobretudo no Brasil, que os educadores estão diante de um alunado com grandes
diferenças no que diz respeito à organização representativa de mundo. Essas diferenças, de
acordo com alguns autores, estão relacionada ao grau de surdez; pelo fato da surdez ser
congênita ou adquirida na infância; o contato desse indivíduo com a comunidade surda; se
pertence a uma família surda ou ouvinte; o envolvimento da família na vida escolar do
aluno; a aceitação da família em relação à surdez de seu filho e outros aspectos que marcam
as histórias de vida e de aprendizagem de cada um deles.

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existem poucas pesquisas que abordam o tema educação bilíngue para surdos,
principalmente no que diz respeito á prática pedagógica. Dessa forma, essa nova
metodologia cria um novo olhar aos educadores, não apenas em relação a questão
linguística, mas a percepção da complexidade do fenômeno educativo, partindo do princípio
de como os surdos estão postos em relação aos saberes e poderes no espaço escolar
(FERNANDES, 1998). Dessa forma, acha-se necessário aprofundar os conhecimentos
teóricos acerca de uma educação bilíngue e educação bilíngue para surdos, para poder
investigar que bases teórico-metodológicas estão assentadas as experiências de ensino nas
escolas regulares, partindo do principio que os processos de construção mental do sujeito
surdo são baseados em elementos semióticos de natureza visual com a mediação da língua
de sinais.
Cabe apontar que as escolas bilíngues se organizam no sentido de oferecer ao aluno
surdo uma equipe de apoio no turno e também no contra turno dentro do espaço escolar.
Essa equipe é formada por um professor bilíngue, um instrutor de Libras (surdo) e um
tradutor/intérprete. Cada um desses profissionais tem uma função definida dentro do
projeto pedagógico, de acordo com sua formação acadêmica e área de atuação. Acreditando
ser de suma importância a participação do professor surdo, seguindo a proposta de Skliar
(2004, p. 28), que consiste em pensar os surdos, desde os surdos, para os surdos. Nesse
contexto, a educação inclusiva surgiu da ação dos sujeitos nela envolvidos, dos movimentos
sociais e não das instituições ou como produto de políticas públicas (LOPES,2013).
De acordo com a história, as instituições sempre agiram como um sistema de
normalização, como meios de transformação dos indivíduos onde se define os normais dos
patológicos, onde se impõe comportamentos e existências. Foucault aponta o biopoder
como forma de govermentalidade agindo através das instituições como dispositivos de
segurança. Na história da educação de surdos, as metodologias serviram para esse fim, como
exemplos temos o oralismo que se ocupava da reabilitação da fala, a comunicação total que
também negava a língua dos surdos. E o Bilinguísmo, será que contempla as demandas do
alunado surdo em sua singularidade?
O presente artigo, não pretende propor um modelo metodológico, mas sim a busca
por caminhos alternativos, que sejam distantes dos projetos pedagógicos tradicionais
aparentemente ligados aos padrões da ordem social dominante. Ainda no âmbito do tema
em questão, cabe ressaltar que o debate sobre a educação bilíngue para surdos possibilita
pensar a relação entre a teoria, a prática e os pressupostos da política inclusiva, ampliando
os conceitos relativos à inclusão de surdos no ensino regular. Deve-se ainda mencionar que
se trata de um aspecto novo no cenário escolar brasileiro.

4- REFERÊNCIAS
BRASIL. Decreto-lei nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, 23 de dez. 2005. Seção 1, p. 30.
BRASIL. Declaração de Salamanca. Brasília: MEC/SEESP, 2004.

– 895 –

CAVALCANTI, M. C. Estudos sobre Educação Bilíngüe e Escolarização em Contextos de
Minorias Lingüísticas do Brasil. D.E.L.T.A., n.15, p.385-417, 1999. Número especial.
COSTA, L. M.Traduções e marcas culturais dos surdos capixabas: os discursos
desconstruídos quando a resistência conta a história. 2007. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Espírito
Santo, Vitória, 2007.
COSTA, L. M. As políticas de formação de professores de surdos: os dispositivos para
garantir as práticas discursivas vigentes. Disponível em :
<http://www.anpae.org.br/congressos-artigos/simpósio 2009/190.htm>.Acesso em 1 de
Maio de 2015.
FOUCAULT, M. Vigiar e Punir. História da Violência nas Prisões. Petrópolis: Ed. Vozes.1991
FOUCAULT. M. Os anormais. Curso no Collége de France (1974-1975). São Paulo: Martins
Fontes, 2001.
FERREIRA BRITO, L. Os direitos lingüísticos do surdo. Revista de Cultura Vozes; nº 5,
junho/julho.1985
FERNANDES, S. Letramentos na educação bilíngüe para surdos. In:Letramento.
Referenciais em saúde e educação .São Paulo: Plexos, 2006.
LUNARDI, M. A produção da anormalidade surda nos discursos da educação especial.
2003. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.
MOURA, M. C.; LODI, A.C.B, PEREIRA, M.C. (Org.) Língua de Sinais e Educação do Surdo.
Série de Neropsicologia. São Paulo: Tec Art,1993.n.5
MOURA, M. C. de. O Surdo: caminho para uma nova identidade. (Tese de Doutorado).
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,1996
OLIVEIRA, G. M. (Org.).Declaração Universal dos Direitos Lingüísticos: novas
perspectivas em política lingüística. Campinas: Mercado de Letras; ALB; Florianópolis: IPOL,
2003.
SACKS, O. Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia de
Letras, 2002.
SKLIAR, C. Uma perspectiva sócio-histórica sobre a psicologia e a educação dos
surdos.In (org) Educação e exclusão: abordagens socioantropológicas em educação
especial. Porto Alegre: Editora Mediação, 1997.
SKLIAR, C. (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998.

– 896 –

Francine Nara de Freitas 1
Angélica Vier Munhoz 2
301F301F

302F302F

RESUMO: O presente texto constitui um fragmento da dissertação de Mestrado em Ensino
da Univates e tem por objetivo pensar o currículo em três escolas municipais de Educação
Infantil de Lajeado/RS. Como abordagem teórica, busca aproximações com a Filosofia da
Diferença, a partir de autores como Gilles Deleuze, Michel Foucault e seus comentadores. O
currículo, nesta investigação, é pensado como multiplicidade, podendo capturar e ser
capturado pelos diferentes acontecimentos do cotidiano escolar. A pesquisa encontra-se na
fase de produção e análise do material empírico, de forma que ainda não é possível apurar
os dados do estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo, Educação Infantil, Filosofia da Diferença.
ABSTRACT: This paper is part of a dissertation for a teaching master’s course of Univates.
It aims at thinking about the curriculum of three public nursery schools in Lajeado/RS. Its
theoretical approach is centered on the Philosophy of Difference, considering authors such
as Gilles Deleuze, Michel Foucault and their commentators. In this investigation, the
curriculum has been regarded as a multiplicity and can both capture and be captured by
different events in the school routine. The research is at the stage of production and analysis
of the empirical material; hence, data are not available for presentation yet.
KEYWORDS: Curriculum, Children Education, Philosophy of Difference.
Ao pensar o currículo escolar da Educação Infantil, me permito, assim como em
outras maneiras de viver, experimentar trilhar diversos percursos em um mesmo espaço.
Conduzir e ser conduzida por pensamentos que me guiam ao mesmo tempo em que me
fazem desconhecer o caminho a seguir.
Neste caminhar, podemos encontrar diferentes aproximações com teorias que
foram e estão sendo inventadas para pensar e produzir a educação brasileira. Cada uma
delas caracteriza o objeto currículo e nos faz pensar sobre como as instituições escolares ou
não escolares estão sendo atravessadas por ele. Por vezes, andam por aí, voando em balões
proibidos, em pipas coloridas, em aviões a jatos, em mísseis, ou girando em um cata-vento
no jardim, nos documentos, nas crenças, nas indagações, nas propostas pedagógicas...
Currículos da representação, da identidade, do gênero, da etnia, do compromisso/
descompromisso com a profissão professor.
Alguns destes são currículos produzidos em certezas que nem sempre podem ter
suas intenções asseguradas: todos os alunos aprendem os mesmos conteúdos selecionados;
o professor tem o dever de ensinar; os alunos estão ali porque desejam, e não porque são
obrigados por uma lei 3; os funcionários trabalham com dedicação porque têm o dom para
aquilo que escolheram como profissão.
Efeitos de um currículo que produziu e produz verdades. Em meio a tudo isso,
podem surgir os entremeios que passam a existir no contexto escolar ao percorrerem a
avaliação, a rotina, as grades curriculares, os professores, as crianças... Entremeios que
escaparam de um planejamento supostamente perfeito e de uma execução indescritível.
30F30F

Mestranda em Ensino; Centro Universitário UNIVATES; bolsista FAPERGS
Professora nos cursos de Pedagogia e Psicologia; Doutora em Educação; Centro Universitário
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3 A Emenda 59 da Constituição Federal, aprovada em 2009, em seu artigo 208, torna obrigatória e
gratuita a Educação Básica para pessoas de 4 a 17 anos de idade. Há também menção a essa
obrigatoriedade no Movimento Todos pela Educação, em sua Meta nº 1.
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Deleuze e Parnet (1998, p. 52) dizem que “os estrangulamentos estão sempre no meio. Estáse no meio de uma linha, e é a situação mais desconfortável. Recomeça-se pelo meio”.
O meio de um planejamento, o meio de uma criança, o meio de uma aprendizagem.
O meio que se estrangulou ou foi estrangulado e não é mais o mesmo. O meio que não se
tornou um modelo. Um meio que não é melhor, nem pior. Apenas algo fora das
extremidades. O meio de um currículo.
Corazza (2004) concebe o currículo como linguagem, pois pode produzir e ser
produzido por significados, imagens, saberes, representações, sons, conceitos, invenções,
entre outros, e tornar-se, assim, um dispositivo de saber-poder em suas expressões de
verdade. Nesse sentido, é considerado como discursivo, pois sempre diz alguma coisa
das/nas instituições escolares. A autora diz ainda que: “Um currículo é o que dizemos e
fazemos... com ele, por ele, nele. É nosso passado que veio, o presente que é nosso problema
e limite, e o futuro que queremos mudado. É a compreensão de nossa temporalidade e
espaço” (idem, p. 14).
O que cada escola tem dito e feito de seus currículos? Quem tem o poder de discursar
sobre eles? Todos? Por vezes, o professor recém-chegado a escola é impedido de aproximarse da instituição pelo olhar da criança, pois há outros sujeitos que se apoderam dessa
linguagem e a utilizam de maneira organizada e intencionada. Alguém que indica quais e
como os espaços e tempos poderiam ser capturados pelos movimentos ocorridos na
instituição. Currículo que produz vidas.
Um currículo com vida pode adoecer, tornar-se frágil e morrer ou simplesmente ter
um mal súbito, sem que ao menos haja lágrimas que lamentem sua perda. Mesmo que seja
enterrado no Père Lachaise 4, seu nome não estará no mapa que indica o local de seu repouso
eterno. As pessoas passarão ao seu lado, mas talvez não o vejam. Não receberá flores, nem
músicas em sua memória. Uma simples morte que potencializará alegria na invenção de
outro currículo. Ou sob outra perspectiva, uma morte que não potencializa a alegria, mas
sim desconfortos diante da invenção de um outro currículo; que necessita da cerimônia de
sepultamento. Cenas de um velório, da despedida, da dor.
Mesmo esse outro currículo, inventado durante ou após a morte do anterior, será
legitimado em suas normas, que poderão sofrer fissuras, ter seus saberes e conceitos
desconstruídos. São inúmeros os discursos que por vezes se tornam legítimos no cotidiano
escolar, tais como: na Educação Infantil, as crianças não aprendem a ler; pais só entram na
sala em que o filho frequenta se convidados forem, caso contrário, aguardam na porta da
sala até que a criança se dirija até eles – hábito de algumas escolas; quando o gestor chama
o professor para uma conversa, significa que há algo desconfortável a ser ouvido, e não
poderiam ser apenas elogios acerca do trabalho que tem realizado. Invenções discursivas
que podem ser rachadas em suas verdades.
Discursos sobre vida, morte e saberes curriculares, ditos acerca da escola
possibilitando que esta se mantenha viva. E nesta perspectiva, recorro a Foucault (2009),
para uma maior compreensão da formação de um discurso:
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No caso em que se puder descrever, entre um certo número de
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso que entre os
objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se
puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e
funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se trata
de uma formação discursiva. (FOUCAULT, 2009, p. 43)
Dessa maneira, o discurso ultrapassa os limites de apenas pronunciar palavras, pois
sua regularidade, ao tornar-se uma maneira de expressão de desejos e lutas na produção de
verdades; opera com a noção do que é normal e anormal, ou seja, coloca em alguma forma
o sujeito ou objeto inventado por ele (discurso). Foucault (2012, p. 41) diz que “todo sistema
4 Cemitério em Paris onde estão enterradas grandes celebridades da música e literatura, entre outras.
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de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos,
com os saberes e os poderes que eles trazem consigo”. Sem distinguir teoria e prática, posso
pensar em manter e modificar o currículo em diferentes perspectivas educacionais, ao
produzir discursos que dizem respeito ao “que” e ao “como” da escola moderna, que se
repete, se reproduz e se efetua em tais práticas.
Decisões que se movimentam a todo instante e que se conectam umas com as outras
ao defenderem este ou aquele discurso curricular. Pois nessa escola moderna, tudo precisa
ter sentido e significado na aprendizagem. As escolhas precisam estar bem entendidas e
documentadas por diferentes dispositivos de poder, como o registro da presença do
professor pelo ponto digital, em que apenas ele pode posicionar seu polegar no local
indicado; o planejamento de aula; o caderno de presença dos alunos, a avaliação, as leis e
diretrizes.
E neste contexto de estar e fazer a escola, podemos encontrar indicativos que
procuram a normatização e a normalização das ações, dos projetos, das circunstâncias, das
pessoas, entre outros. Modelos que vão se tornando cada vez mais presentes no cotidiano
escolar, pois indicam os caminhos a serem percorridos, a partir de padrões de idealizações
que se estabelecem através das relações.
A idealização das ações e das circunstâncias que acontecem de modo inesperado.
Aquilo que desviou ou foi desviado do controle rigoroso; que foi fissurado pela forte
ventania que passou naquele local, tende a ser percebido como algo que necessita voltar ao
seu curso e ser reconstituído. Uma rachadura que possivelmente não permanecerá ali, pois
alguém ou algo, se encarregará de fechá-la, tornando seu movimento de deslocamento parte
do processo previsto por alguma legislação ou vontade de normalização. Como um manual
a ser perseguido, a escola tenta encaixar todos os desvios em seus devidos lugares.
Alguns projetos de trabalhos podem ser considerações imprescindíveis quando
produzidos na ordem de um conjunto de clichês a ser desenvolvidos com as crianças da
Educação Infantil, dentre eles estão os hábitos de higiene, as regras e combinados, a
alimentação saudável, os jogos e as brincadeiras. Outros adquirem sua importância por não
estarem vinculados a programas de conteúdos pré-estabelecidos como o estudo das cobras,
dos foguetes, dos vermes e dos sorrisos.
Da idealização das pessoas, posso pensar nos corpos que transitam pela escola,
como camelos que carregam seus fardos diariamente no intuito de conseguirem alcançar
seus objetivos, bem como conservar a ordem e a disciplina do ambiente. “O que é pesado?
Assim pergunta o espírito resistente, e se ajoelha, como um camelo, e quer ser bem
carregado” (NIETZSCHE, 2011, p. 27).
Fardos de produção de si e do outro que na Educação Infantil passam pela rotina,
que na maior parte das vezes é demarcada pelo tempo limitado da alimentação e pela
privação de continuar dormindo quando o sono domina o corpo. “Pare de desenhar para se
alimentar”. “Pare de se alimentar para ir ao pátio”. “Saia do pátio para arrumar a cama”. E o
desenho? “Guarde-o para outro dia” – dia esquecido que passará a existir novamente
quando outro desenho será iniciado. Escolhas feitas a partir de um planejamento que
precisa ser seguido. E a criança adapta-se à escola. Deixa na mochila colorida suas vontades,
seu cansaço, sua tranquilidade em comer, seu prazer em desenhar só mais um pouquinho,
e passa a viver uma vida na escola que escolariza - vida essa que demora a terminar.
Corpos de crianças conectados ao adulto professor, ao sistema, às normas, aos
combinados. Pequenos movimentos que serão disciplinados a cada dia na escola. Sentar-se
“direitinho” na roda de conversa, alinhar-se corretamente na fila, caminhar pelos
corredores, comer tudo o que lhe foi servido, mesmo que não aprecie algum alimento.
Desejos e súplicas de alguns professores, que encontram no controle e na vigilância meios
de normalização dos infantes. E o corpo que ainda não consegue seguir com as decisões
estabelecidas pela instituição, sofre com as punições.
Foucault (2013), fala sobre a privação em que o corpo pode ser submetido:
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Mas a relação castigo-corpo não é idêntica ao que ela era nos suplícios. O
corpo se encontra aí em posição de instrumento ou de intermediário;
qualquer intervenção sobre ele pelo enclausuramento, pelo trabalho
obrigatório visa privar o indivíduo de sua liberdade, considerada ao
mesmo tempo como um direito e como um bem. Segundo essa
penalidade, o corpo é colocado num sistema de coação e privação, de
obrigações e de interdições.” (FOUCAULT 2013, p. 16).
Um currículo pode ser pensado para formar um sujeito para uma determinada
sociedade. Nesse sentido, o disciplinamento dos corpos e dos saberes está constantemente
em movimento, onde os alunos são aprisionados e embriagados por suas crenças para que
sigam as instruções realizadas por quem os produz. Portanto, questiona-se: o que as pessoas
se tornam a partir deste ou daquele currículo? Um currículo que produz subjetividades,
pois, além de ser um conjunto de saberes, é também um conjunto de práticas imanentes na
escola, atravessadas pelo poder. Em relação a isso, Corazza (2004) convida-nos a pensar:
Pesquisar as forças subjetivadoras do currículo visa responder a seguinte
questão: - Pelo funcionamento de um determinado currículo, como e por
que “suas” subjetividades se constituíram de certo modo, através de um
número determinado de práticas de si, que são jogos de verdade, práticas
de poder, relações de saber? (CORAZZA, 2004, p. 64).
Poder posto em prática. Currículo como dispositivo de poder que produz a
subjetividade, o sujeito. O sujeito que vai se constituindo desde sua primeira estada neste
mundo, quando classificado em gênero, preferências, grau de inteligência, capacidade de
relacionamento interpessoal, entre outros. Nasceu: é menino ou menina? Não come:
cenoura. Só lê: revista em quadrinhos. Brinca: com crianças mais velhas. É muito:
inteligente. Prefere: viajar sozinho. Imagens que discursam sobre nós e nos constituem
como seres viventes a partir daquilo que cruza o nosso cotidiano. Efeitos e modos de ser
professores. Causa e consequência histórica produzida em nós e por nós.
Assim como somos produzidos, no momento em que passamos a fazer parte do
currículo escolar, mesmo que não queiramos, tornamo-nos produtores de outros sujeitos,
pois a produção da subjetividade transpassa a vontade de querer ou desejar algo.
Produzimos o outro a partir do encontro, portanto, qualquer lugar é propício a afecções
tristes e alegres, mas, neste texto, a produção da subjetividade é pensada pelo que atravessa
e é atravessado pelo currículo.
A diferença, a fissura, a resistência também podem desconstituir as camadas
legitimadas das relações de poder e permitir que os entremeios aconteçam, sem que haja
intenção do controle e da vigilância. Possibilidades que podem atravessar qualquer
currículo e, assim, rachar verdades inventadas acerca do sujeito-professor/diretor e demais
estruturas organizacionais em torno da escola.
Em maio de 1968, na França, houve momentos em que o sistema sofreu rupturas, e
pelo meio surgiram as manifestações dos estudantes, que não revolucionaram o país, mas
que, de certa forma, o tornaram diferente do que era. As pessoas deixaram de sujeitar-se ao
que estava instituído e produziram seus discursos quando tudo parecia “bem”, pessoas
empregadas, economia sem crise... Cerca de dez mil estudantes protestaram. Em princípio,
não queriam que os alojamentos masculinos que habitavam fossem separados dos
alojamentos femininos, além de se colocarem contra a guerra no Vietnã. Posteriormente a
esse pedido, outros desejos começaram a aglomerar-se em prol de muitas causas.
Os jornais locais registram e nomeiam tais fissuras como incidentes, panes,
manifestações, greves... Rupturas que, mesmo classificadas como desordem ou revolução,
reconstituem não apenas a maneira de fazer educação, mas também as relações de poder
entre “povo” e governo, entre sistema e sujeitos.
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Professores que fissuram o sistema quando em seus microprotestos deixam de agir
como outrora. Em manifestações silenciosas ou com bandeiras em punho, fazem proliferar
seus desejos e tremer as bases de algumas estruturas. Movimento que muitas vezes é
ocupado por apenas um, pois não é só a multidão que racha, mas também a intensidade de
ações que transpassam o sujeito. E pensando sob esta perspectiva, assim também o
currículo pode sofrer fragmentações.
Tal currículo fragmentado se dissolve pela escola, permitindo que o poder esteja
sempre presente. Pequenos pontos que se conectam e produzem sua soberania.
Entranhados em cada minúsculo espaço, estão em constante movimentação. O poder é
produzido e se faz presente, pois está na relação:
Onipresença do poder: não porque tenha privilégio de agrupar tudo sob
sua invencível unidade, mas porque se produz a cada instante, em todos
os pontos, ou melhor, em toda relação entre um ponto e outro
(FOUCAULT, 2011, p. 103).
Em todos os pontos do currículo, o poder circula, produzindo não apenas os sujeitos,
mas também inúmeras verdades acerca da escola, famílias, sociedade, sistema educacional,
entre outros. Jamais um poder é centralizado em um espaço único, mas multiplicado e
conectado a todo tipo de relação existente, ou seja, em toda relação, há a expressividade de
poder, de maneira a condicionar os sujeitos.
Produzir a avaliação de um aluno que não apresenta “evolução” em seu
desenvolvimento motor pode ser considerado como um fracasso, repleto de hipóteses que
irão justificá-lo. A avaliação na aprendizagem torna-se um dos elementos que compõem o
dispositivo de poder currículo. Caso contrário, o aluno não necessitaria ser avaliado.
Dispositivo de poder este utilizado por aqueles que se aproximam ou se inserem no
ambiente escolar; efetiva-se num contexto múltiplo de relação com as pessoas. Quando
estamos na escola, podemos, portanto, ser assujeitados ao currículo, fabricados pelo poder.
Agamben (2009) fala do conceito de dispositivo:
[...] chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de
algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar,
modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os
discursos dos seres viventes (AGAMBEN, 2009, p. 40).
O currículo escolar pode fazer isso: interceptar, moldar, orientar... Dessa maneira, se
torna um dispositivo de poder, pois captura o desejo das professoras em romper com
alguma prática pedagógica; orienta os funcionários novos sobre o funcionamento da escola;
determina o momento da fala e do silêncio; intercepta ideias que estão na listagem de fora
do comum; molda e controla os corpos indisciplinados. Corpos que aprendem desde os dois
anos como se portar em uma fila e a levantar a mão, pedindo autorização para falar; mesmo
que não se entenda o que tem a dizer a criança, o gesto que realiza fala por ela. Esses e
inúmeros outros são acontecimentos capturados por redes de poder. Foucault (2011)
conceitua o poder:
Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a
multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se
exercem e constitutivas de sua organização... enfim, as estratégias em que
se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo
nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais
(FOUCAULT, 2011, p. 102 – 103).
Dessa maneira, o currículo como dispositivo de poder é exercido na multiplicidade
de suas próprias forças. Poderia existir um currículo fora dessa ideia de cristalização? Um
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currículo fora das normas, fora da lei, continuaria sendo um currículo? Enfim, pensar o
currículo como dispositivo de poder é perceber alguns subúrbios da contradição entre o
saber e a falta dele e criar possibilidades de reinventar a escola.
Currículos outros também circulam pela escola e não se utilizam de certezas e
controle milimétrico. Abrem espaço para dúvidas, erros e experimentações. Para as
múltiplas linguagens que podem estar em uma cantiga de roda, nas páginas de um romance
de Balzac, em um desenho animado de lenda africana, no grito, no choro, no sorriso...
E até mesmo no caminhar daquele que circula despreocupado pelo ambiente, que
observa cada detalhe, sem a intenção de condenar ou elogiar, pode surgir refletido na
imagem do flâneur 5 que pelas ruas de Paris caminha e conquista cada um dos passos dados,
experimentando todos os momentos. Caminhante “vagabundo”, que não corre atrás dos
objetivos a serem atingidos, que vive o momento de acordo com as possibilidades que vão
lhe surgindo durante o caminhar, como sugere Baudelaire (2006, p. 319-321):
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A uma passante
A rua em torno era um frenético alarido.
Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa,
Uma mulher passou, com sua mão suntuosa
Erguendo e sacudindo a barra do vestido.
Pernas de estátua, era a imagem nobre e fina.
Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia
No olhar, céu lívido onde aflora a ventania,
A doçura que envolve e o prazer que assassina.
Que luz... e a noite após! – Efêmera beldade
Cujos olhos me fazem nascer outra vez,
Não mais hei de te ver senão na eternidade?
Longe daqui! tarde demais! nunca talvez!
Pois de ti já me fui, de mim tu fugiste,
Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste!
Em qualquer lugar que ande, o caminhante “vagabundo” perambula sem que haja
intenção de delimitar território ou período de aproximação. E assim como o currículo está
onde cada um de nós consegue vê-lo e esgotá-lo em suas possibilidades de existência,
tornando-o potente ao experienciá-lo. Não é um. Não são dois. São muitos.
Operar com essa multiplicidade não é operar com a diferença, no sentido de sermos
todos diferentes e, logo, múltiplos, mas sim com o devir, com a composição do currículo
acompanhada do “e”, e não do “é” (PARAISO, 2010). A autora prossegue seu discurso: “o ‘e’
é o entre-espaço de um currículo, é o que está no meio, que cresce no meio dos currículos;
aquelas hastes de rizomas que brotam, crescem e se bifurcam” (Idem, p. 595). A criança não
é, a professora não é, o currículo não é. Apenas se tornam constantemente.
O currículo pode ser pensado também como um cabelo trançado de mulher negra,
onde há possibilidade de ter várias tranças em um só espaço. São diversos elementos,
constituídos em finos e múltiplos fios que, entrelaçados uns aos outros, produzem algo: a
norma, a alegria, as crianças, a aprendizagem, o ensino, os professores, a disciplina, a
sociedade escolar... Assim como as trancinhas, podem ser desfeitos e capturados em algo
outro a qualquer instante. Cada um desses fios de cabelo é o todo em pequenas partes,
estratificado e disciplinar.

5

Aquele que passeia, perambula de maneira ociosa.
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Há, portanto, dentre as diferentes teorias curriculares, uma multiplicidade de
verdades e saberes produzidos sobre cada uma delas. Atravessadas por discursos que jogam
os sujeitos para as extremidades, para os entremeios, que produzem suas representações e
suas potencialidades.
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RESUMEN: La apropiación y el uso creativo de los conceptos metodológicos y conceptuales
asociados al pensamiento foucaultiano en el campo de los estudios sobre educación, han
permitido establecer otros ángulos de visión desde los cuales abordar y analizar las
prácticas educativas y pedagógicas. Así, la potencialidad de conceptos metodológicos y
conceptuales como los de gubernamentalidad y biopolítica, permiten pensar de otros
modos la educación, abriendo múltiples ranuras, perspectivas, problemas y escenarios de
investigación, los cuales se espera mapear a través del Estado del Arte propuesto. La asidua
productividad, aparición de nuevas aplicaciones, conceptualizaciones y funcionamientos
del utillaje conceptual en diversos campos, particularmente, en el educativo, hace necesario
realizar un “inventario” de tales usos, apropiaciones y lugares en los que operan estas
nociones. Y de manera especial, dada la potencialidad e impacto que ha tenido el concepto
de gubernamentalidad en el ámbito educativo, se considera urgente rastrear,
conceptualizar y categorizar la forma como viene operando la noción en el ámbito educativo
en Colombia.
PALABRAS CLAVE: Gubernamentalidad, educación, gobierno de sí, gobierno de los otros
Los recientes estudios de la obra foucaultiana apoyada en la publicación de los cursos que
el autor orientara en el Collège de France, han dotado a los investigadores y académicos de
una amplia gama de herramientas críticas que se han hecho operar en el campo de la
educación 1. Ha sido muy importante la labor emprendida por la profesora Olga Lucía
Zuluaga y otros académicos del país como Alberto Martínez Boom, Alberto Echeverri, Oscar
Saldarriaga, Carlos Noguera, Humberto Quiceno, entre otros, quienes se han vinculado
mediante el Grupo de Historia de la práctica pedagógica en torno al proyecto de historiar
las prácticas pedagógicas en Colombia empleando la caja de herramientas del autor. Con
ello han logrado explorar, apropiar y desplegar la potencialidad de las nociones y
perspectivas del autor en el campo de la educación contribuyendo así a la configuración del
campo conceptual de la pedagogía. Son notables los análisis desarrollados sobre las formas
de disciplinarización que adopta el entorno escolar y aquellos realizados en torno a los
análisis de las relaciones saber/poder operadas por la escuela y la pedagogía (Noguera,
2009: 22).
De esta manera, Foucault ofrece toda una serie de conceptos y nociones que se
constituyen en estrategias metodológicas para el ejercicio de la investigación. Una de estas
nociones metodológica, tal como lo plantea Noguera (2009: 22), es la de gubernamentalidad
a través de la cual Foucault realizaría un triple desplazamiento en su agenda investigativa y
en su pensamiento: “triple desplazamiento que marcará el paso de la problematización de
las relaciones saber/poder hacia la problematización de las relaciones gobierno/verdad;
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triple desplazamiento, finalmente, que constituye un ejercicio filosófico al modo antiguo, es
decir, al modo de un ejercicio espiritual” Noguera (2009: 23). La gubernamentalidad, y este
aspecto es el que nos interesa resaltar en el contexto de este trabajo investigativo, marca un
desplazamiento hacia las prácticas de gobierno de los hombres por la verdad.
Junto a la noción de gubernamentalidad se encuentra también la noción de
biopolítica. Estas nociones metodológicas son empleadas por Foucault en el desarrollo de
su trabajo investigativo en torno al análisis sobre las transformaciones políticas de la
modernidad. Así, las prácticas de subjetivación que se instalan en la episteme moderna, en
tanto operan como técnicas de constitución de sujetos en medio de un entramado de
relaciones de poder, se inscriben dentro de las prácticas y saberes gubernamentales. Se
trata de un gobierno de los hombres por la verdad. En este sentido, las prácticas educativas
funcionarían dentro de las modalidades gubernamentales de los Estados modernos como
ejercicio de control sobre las poblaciones. Desde éste escenario los sujetos serían
producidos a partir de instancias exteriores de normalización.
Es importante considerar en este punto, que mediante la noción de
gubernamentalidad esbozada en la clase del 1 de febrero de 1978, Foucault ha remplazado
la noción de biopolítica dentro del análisis de las prácticas de gobierno; pero además de ello,
el mismo Foucault, a partir del curso Seguridad, territorio, población, realiza una
reformulación de la noción de gubernamentalidad, en donde se aprecia una giro desde lo
político a lo ético. Es decir, la gubernamentalidad ya no se concibe sólo como un problema
político sino también ético.
Esta torsión ética, como la denomina Edgardo Castro, lleva a la gubernamentalidad
desde el análisis de las formas de gobierno y del arte de gobernar, hacia las prácticas de sí.
Así, el estudio de la gubernamentalidad en tanto se dirige al examen de los modos de
conducción y de gobierno de la conducta, comporta el gobierno de los otros y el gobierno
de sí. Estos serán, precisamente, los tópicos centrales que estructurarán el siguiente
trabajo.
La profesora Ruth Amanda Cortés precisa que en los análisis de la educación se haya
presente, recurrentemente, una fuerte tendencia a delegarle –a la educación- la tarea de la
formación del hombre. Figura de hombre que muta a través de los tiempos en tanto
construcción histórica. Por ejemplo, para el siglo XVI, se buscaba la formación del hombre
emancipado. Hombre libre que será traducido como el “hombre democrático”. De esta
manera, encontramos nuevamente el planteamiento de que la educación “hace parte de una
racionalidad particular de gobierno de las sociedades modernas occidentales” (Cortés,
2011: 18). Por lo que analizar el problema de la educación implica, como lo ha hecho el
grupo de Historia de la práctica pedagógica, indagar por su historicidad (Zuluaga, 1999).
Indagar por las condiciones históricas que hicieron posible su emergencia y constitución
como campo de lucha y escenario de relaciones de poder (Espinel, 2013a: 29). Esto implica
indagar por las formas de “la verdad como productora de relaciones de poder, de un poder
que, a su vez, construye una verdad” (Cortés, 2011: 18).

ALGUNAS DISTINCIONES IMPORTANTES
Antes de continuar, es importante hacer algunas distinciones para ganar mayor
claridad al respecto de los análisis que realiza Foucault en Seguridad, territorio, población y,
más adelante, en Nacimiento de la biopolítica. Las distinciones apuntan un poco a intentar
comprender de qué se trata cuando se habla de biopolítica y de qué cuando se enuncia la
gubernamentalidad.
Castro-Gómez (2011) en el texto “La educación como antropotécnica”, aclara que el
concepto de gubernamentalidad fue desarrollado por Foucault en los cursos de 1978 y 1979
en el Collège de France, con el fin de superar una “serie de problemas teóricos que no podían
ser abordados con el concepto de biopolítica” (2011: 10). Entiende Castro-Gómez,
principalmente en su texto Historia de la Gubernamentalidad (2010), que el concepto de
biopolítica es un concepto provisional dentro del trabajo del filósofo francés y que el
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proyecto de realizar una genealogía del biopoder será abandonado y remplazado por un
proyecto de mayor envergadura, proyecto que el mismo Foucault denomina Historia de la
Gubernamentalidad.
La razón por la cual fue pospuesto definitivamente el tema de la biopolítica es que
la gubernamentalidad aparece ahora para Foucault como una "grilla de inteligibilidad" de
las relaciones de poder en su conjunto; no sólo de aquellas que tienen que ver con la
conducción de la conducta de otros en lugares de encierro como el hospital, el taller, la
escuela, la fábrica, etc., sino también de aquellas que se refieren a la conducción de un
Estado, de un "cuerpo social"; es decir, que la gubernamentalidad opera no sólo a nivel
molecular, sino también a nivel molar. “De modo que antes de preguntarse cómo hace su
entrada la vida en el ámbito de la política (es decir, la pregunta por el "nacimiento de la
biopolítica"), se hace necesaria una interrogación preliminar, ¿cuál es la racionalidad
específica de esa "política"? A esta reflexión dedicó Foucault todo su curso de 1979 y
después de ello nunca más volvió a hablar de biopolítica” (Castro-Gómez, 2010: 54-55).
Esta aclaración invita a revisar con detenimiento las relaciones entre los conceptos
de biopolítica y gubernamentalidad, los cuales, frecuentemente, tienden a ser usados
indistintamente dentro de la literatura especializada. Lo que advierte Castro-Gómez es que,
lejos de ser nociones equivalentes, responden a proyectos investigativos diferentes, lo cual
trae consigo sendas implicaciones en el programa investigativo que se ha trazado. La
recurrencia de tal confusión puede ser explicada, expresa Castro-Gómez (2011: 10), por la
proximidad entre “el poder sobre la vida” al que se refiere la biopolítica y la “gestión de la
vida” que examina la gubernamentalidad. Aún más, en cada uno de los dos casos no se habla
del mismo tipo de “poder”, ni del mismo tipo de “vida”.
Dentro del modelo biopolítico, la subjetividad aparece como resultado de las
relaciones de fuerza a partir del cruce entre saber y poder. Mientras que, en el modelo
gubernamental:
“La subjetividad aparece como una dimensión relativamente
independiente del saber y del poder, de tal modo que ser ‘sujeto’ no
equivale directamente a estar ‘sujetado’ –como ocurría en el primer
modelo–, sino que refiere a la posibilidad de conducir autónomamente la
propia conducta” (Castro-Gómez, 2011: 10).
En consecuencia, esta perspectiva aportada por el concepto de gubernamentalidad
y que puede entenderse en términos del “gobierno de los otros” y “gobierno de sí”, se ofrece
como “nueva ‘grilla de inteligibilidad’ para su analítica del poder [y] coloca en el centro el
problema de la ‘conducción de la conducta’. Bien que tal conducción sea realizada por
instancias exteriores al sujeto, bien que sea realizada por el sujeto mismo” (Castro-Gómez,
2011: 10). De esta manera, de acuerdo con Castro-Gómez, desde el nuevo modelo de la
gubernamentalidad, el poder es visto como un “juego de acciones sobre acciones” y no sólo
como un conjunto de relaciones de dominación como podría entenderse en el modelo
biopolítico.
Y en relación a la vida, Foucault formula en La Voluntad de saber: “La “biopolítica es
una tecnología de poder que se orienta hacia el fortalecimiento de las condiciones de vida
de los hombres, entendiendo con esto la gestión política de variables tales como la natalidad,
la mortalidad, la salud corporal, etc” (Castro-Gómez, 2011: 10). Es un poder que se ejerce
sobre lo biológico a fin de someterlo a la administración estatal y mediante estrategias
políticas busca potenciar, ordenar, gestionar y optimizar las fuerzas físicas, la vida, el
cuerpo. A través del refinamiento del “arte del cuerpo humano” para corregirlo,
transformarlo y perfeccionarlo, se proyecta el aumento de sus habilidades y la corrección
de sus comportamientos pero en directa relación con el aumento de su utilidad y
productividad. Es decir, a través del disciplinamiento, se busca hacerlo más obediente para
hacerlo más útil y viceversa.
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Este modo de entender la vida desde la biopolítica varía en el modelo
gubernamental, cuando se efectúa el desplazamiento, al menos en el contexto europeo y en
Latinoamérica a partir de procesos de hibridación, desde las sociedades disciplinarias hacia
las sociedades de control, tal como lo entienden Deleuze (1991) en “Posdata a las sociedades
de control” y Lazzarato (2006). Desde esta óptica, las llamadas sociedades disciplinares se
encuentran en crisis y en vía de desaparecer; sus instituciones y mecanismos de regulación
de la sociedad están siendo sustituidos por nuevas formas de control acordes con el avance
de las fuerza productivas en términos de tecnificación, velocidad, flexibilización,
desterritorialización y consumo dentro del marco de las políticas neoliberales.
Si bien se reconoce una crisis de las instituciones de regulación de la sociedad
concentradas en su mayoría alrededor del Estado, dicha crisis no puede ser interpretada
como una reivindicación del individuo y todas sus dimensiones, sino más bien como el
tránsito y transformación de una masa de individuos encerrados, encauzados y docilizados
hacia una masa de individuos controlados a través de máquinas y nuevas tecnologías:
medios de transporte cada vez más ágiles y normativizados, medios masivos de
comunicación, imágenes publicitarias y consumismo, adopción de discursos de autonomía
y emprendimiento para lograr el desanclaje de los espacios para el desarrollo de las labores
y la flexibilización no sólo de los tiempos, sino de los espacios mismos, etc.. Elementos que,
tal como lo expone Espinel (2015), no sugieren la coacción directa del cuerpo o la amenaza
de ser confinado a los lugares de encierro. Sugieren más bien, una relativa libertad en
contraste con las relaciones subyacentes de los contextos disciplinares anteriores. Derivado
de la creación de espacios de libertad para la conducción de conductas es fundamental
contar con el consentimiento del sujeto conducido. Su aprobación y seguimiento voluntario
a través de la autorregulación e incorporación de hábitos y conductas, es la clave para la
eficiencia de las nuevas técnicas de gobierno.
Así, pensar el ‘gobierno de la vida’ en el marco de las políticas neoliberales requiere
la invención y operación de un nuevo modelo, de nuevas herramientas metodológicas y
conceptuales, de una nueva noción, que Foucault da el nombre de gubernamentalidad y que
opera a través de lo que el autor llamará, prácticas de gobierno de sí y de los otros. El
gobierno de la vida ya no se restringe al disciplinamiento de los cuerpos para asegurar la
reproducción ‘biológica’ de la especie, ni a la administración estatal del nacimiento, la
muerte, la enfermedad, etc., se trata ahora, dentro de las sociedad de control, de ejecutar la
“gestión del ‘capital humano’ mediante la creación de un milieu (gobierno a distancia) en el
que son los propios sujetos quienes se comportan como ‘empresarios de sí mismos’”
(Castro-Gómez, 2011: 11).
Esta nueva sociedad de control demanda nuevos modelos educativos que respondan
a las exigencias y necesidades de la política neoliberal. Castro-Gómez encuentra estos
análisis en los trabajos de autores como Jorge Eliecer Martínez (2010) y Alfredo Veiga-Neto
(2000), con lo cual se ilustran de mejor manera estos desplazamientos ocurridos desde la
sociedad disciplinaria a la sociedad de control, y la consecuente aparición de la noción
metodológica de gubernamentalidad. Citamos en extenso:
“El reciente libro de Jorge Eliécer Martínez (2010) ha mostrado con
claridad que la “biopolítica” que se despliega hoy día en las sociedades de
control (y que se manifiesta en los modelos educativos implementados
por las universidades colombianas) nada tiene que ver con el gobierno
de variables ‘biológicas’, sino que emerge de la mano de técnicas de
conducción empresarial cuyo objetivo es el gobierno sobre la
molecularidad de la vida. También el escritor brasileño Alfredo VeigaNeto ha visto muy bien que en el contexto de las sociedades de control, la
educación ya no puede ser entendida únicamente bajo el modelo del
disciplinamiento de los cuerpos, pues el sujeto que intenta formarse ya
no es el sujeto-dócil sino el ‘sujeto-cliente’, que debe ser capaz de sopesar
con autonomía las diferentes ofertas que se dan en el mercado y escoger
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entre ellas las que más le convengan (Veiga-Neto, 2000). Se trata de una
educación para la adquisición de ‘competencias’ que permitirán al sujeto
ser ‘empresario de sí mismo’ con el fin de actuar competitivamente en el
mercado. Pero, se pregunta Veiga-Neto, si acaso no será posible pensar la
educación como una ‘resistencia’ frente a los imperativos de la sociedad
de control. Una educación que no sea funcional a las técnicas de
mercantilización, sino que favorezca el ‘gobierno de sí’ como ‘autotransformación creativa del sujeto’” (Castro-Gómez, 2011, p. 11).
Esta última afirmación aducida a Veiga-Neto, presenta esta nueva concepción de la
vida vigente en el modelo gubernamental, la cual excede las relaciones de dominación y
docilización. El “cuidado de sí” se presentaría como línea de fuga y oportunidad para
conducir autónomamente la propia conducta como experiencia de sí.
El análisis de las racionalidades políticas que convoca el modelo gubernamental, se
refiere al análisis de las formas estratégicas de ejercer el gobierno. Recordemos que la
gubernamentalidad, como práctica de gobierno, también implica prácticas de sí, y a su vez,
este “cuidado de sí” permite líneas de fuga hacia la conducción autónoma de la propia
conducta y la auto-transformación creativa del sujeto. En este sentido es que Veiga-Neto
(2000) se plantea la posibilidad de pensar la educación como una ‘resistencia’ frente a los
imperativos de la sociedad de control.

GOBIERNO DE LOS OTROS
Como ya se ha venido aclarando, la gubernamentalidad es un modo de
funcionamiento del poder, asumido este como “ciertas acciones que modifican a otras”
(Foucault, 2007: 252). Hace referencia a la conducción de conductas: las incita, induce,
seduce, las facilita o las dificulta (p. 253). Esta conducción puede ser de dos modos, uno que
tiene como objetivo a los otros: conducir la conducta de los otros (gobierno de los otros) y
un segundo sentido en el que lo que se incita, seduce o dificulta es la conducta de nosotros
mismos, es decir, el objetivo somos nosotros mismos (gobierno de sí). Esa conducción de la
conducta de los otros se realiza a través de diversos mecanismos (técnicas/tecnologías) que
en el caso que aquí interesa, se lleva a cabo desde instituciones (escuelas/universidad),
tácticas (políticas, directrices), prácticas que se despliegan en un dispositivo (la educación).
Los artículos, tesis, ponencias y libros revisados utilizan la noción de gubernamentalidad, y
nociones afines, en distintos frentes del dispositivo educacional colombiano, evidenciando
prácticas gubernamentales. Este breve apartado se concentra en los trabajos que hacen
referencia al gobierno de los otros y el siguiente lo hará en los que lo hacen en el gobierno
de sí. Para tal efecto, los trabajos representativos revisados se han agrupado bajo ciertos
rótulos que responden a regularidades enunciativas. Algunos de los tópicos hallados en el
amplio espectro de la revisión documental se relacionan con las políticas de educación, la
escuela en Colombia y formación del sujeto de derechos.
Así, por ejemplo, en su artículo Universidad y producción biopolítica de subjetividad
(2013) Martín Camargo manifiesta la intención del uso de la categoría de biopolítica para
abordar el asunto de la educación superior en Colombia. Desde su trabajo, el profesor
Camargo intenta sostener la tesis de que a partir de la década de 1990 la universidad
colombiana da un giro en su configuración y “se constituye en un dispositivo biopolítico de
producción de subjetividad para la competitividad en el mercado económico global” (p.
131).
De esta manera la reforma que tiene lugar por esos años en la educación colombiana
y específicamente en la educación superior, se direcciona a la implementación de unas
tecnologías de gobierno que tienen su marco de acción en el cuerpo social con miras a
constituirlo como cuerpo productor al servicio de las recién implementadas (en Colombia)
políticas neoliberales de gobierno que tienen como función “gestionar” y “administrar” la
vida de grupos específicos de población. “En el caso específico de la educación –afirma
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Camargo–, ya no se trata de moldear sujetos dóciles, homogéneos y productivos, sino de
“producir”, a la manera de una “empresa”, sujetos competitivos en el marco de la emergente
ideología del capitalismo moderno” (2013: 136). Así, apoyándose en Jorge Eliecer Martínez,
precisa el autor que la Universidad en este nuevo orden abandona su tarea de formar sujetos
políticos, para concentrarse en la producción de “empresarios de sí mismos”, es decir:
“sujetos económicamente independientes pero al mismo tiempo dependientes de las reglas
del mercado mundial, sujetos con una concepción homogénea de la cultura” (2013: 144).
Por su parte, y coincidiendo un poco con la lectura de la educación como una
tecnología que tiene como objetivo la producción de un sujeto productivo en los términos
del neoliberalismo, Olga Cecilia Díaz en su artículo Las Competencias en la educación
superior. Tecnologías de gobierno para la gestión de la capacidad de agencia (2013) plantea
que la educación superior está gobernada desde la gubernamentalidad neoliberal en
términos tales como una intervención en las reglas de juego de cómo deben formarse los
sujetos que sirvan al sistema económico neoliberal imperante (producir productores) pero
sin una intervención directa sobre los sujetos, o al menos, aparentemente no directa, sino
sobre las reglas de juego que definirán la forma cómo los sujetos participarán en el
escenario gubernamentalizado de la educación superior en Colombia.
De este modo, la autora instala el discurso sobre las competencias, como una
tecnología gubernamental para el desarrollo de algunas destrezas en los estudiantes y
futuros profesionales del país, tendiente a inscribirse en el camino del ascenso progresivo
que plantean algunos organismos internacionales tales como el Banco Mundial.
Es claro que las tecnologías gubernamentales no surgen a nivel local sino que vienen
de entidades supranacionales y que dirigen la economía en el mundo de hoy. Estas
entidades tienen incidencia en la educación a nivel general en la medida en que intervienen
en la estructuración del sistema de evaluación de la calidad educativa de los países.
Revisando algunas estrategias más, la autora evidencia que de lo que se trata en la educación
colombiana, y sobre todo, en la educación superior con el discurso de las competencias, es
inscribir a los sujetos en la lógica neoliberal y convertirlos en “empresarios de sí”,
conduciéndolos hacia su constitución como el producto más idóneo para el actual sistema
económico imperante, cuya principal competencia exigida es la capacidad de agencia.
Por su parte, Juan Carlos Echeverri (2012) en otro interesante trabajo, aborda una
mirada histórica de la escuela desde la noción de gubernamentalidad e instala a la escuela
en Colombia en los terrenos de una gubernamentalidad liberal que marcará los derroteros
de dicha institución. Echeverri (2012) se encarga de exponer cómo operan a escuela, y con
ella la educación, como instrumentos para el gobierno de la población. Instituciones
correlativas a la forma de poder ejercida desde la razón gubernamental del Estado liberal.
En su opinión, y esta es quizás su principal tesis, la escuela y la educación no se encuentran
al margen, o al final del proceso de constitución del Estado y de la configuración de las
formas generales de poder que rigen la sociedad, sino que son correlativas, emergen y se
configuran simultánea y hasta, mutuamente. La función de la escuela como técnica de
gobierno, o mejor, articulada a las técnicas gubernamentales del poder liberal, consiste en
“crear” y sostener espacios de libertad para los individuos a partir de los cuales puedan ser
gobernados.
Finalmente, y sólo por continuar con este difícil ejercicio de presentar a muy
grandes rasgos algunas de las categorías y regularidades enunciativas halladas en el estado
del arte desarrollado, se encuentra un grupo de trabajos que oscilan en torno a la formación
de sujetos de derechos como prácticas de ciudadanización. Allí se encuentran trabajo como
el de Espinel (2013a y 2013b) quien intenta analizar la educación en derechos humanos
desde las categorías de biopolítica y gubernamentalidad. También es importante resaltar el
trabajo de la profesora el artículo de Ruth Amanda Cortés, Prácticas de ciudadanización en
la escuela contemporánea, quien usa la categoría en un ámbito que se presenta, igual que el
anterior, como inexplorado, lo que muestra una vez más lo valioso de la caja de
herramientas foucaultiana. La libertad, la prosperidad, el desarrollo, la civilización, la
ilustración, han sido promesas que han aparecido y atravesado el proyecto de las sociedades
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modernas. En este sentido, estos propósitos alrededor de los cuales fueron construidas las
estructuras y ordenamientos modernos, como la democracia, no sólo funcionan como
consignas fundadoras sino, a su vez, permanecen vigentes y legitiman dichos órdenes
democráticos como promesas. En otras palabras, tales enunciados, dentro de los cuales
puede incluirse el de la ciudadanía, operan como promesas que dan sentido y vigencia a los
ordenamientos democráticos modernos. Así, la ciudadanía o la promesa de ciudadana
constituye una técnica/tecnología de gobierno fundamental para el mantenimiento y
fortalecimiento de las democracias mediante el creciente consentimiento de sus adeptos.

GOBIERNO DE SÍ
En el examen de las relaciones entre verdad y poder, el filósofo francés se ve abocado
al problema del “gobierno por la verdad”. En este contexto, aparece la libertad como una de
las tecnologías de conducción de la conducta. Una conducción, que en tanto seguida con el
consentimiento del sujeto conducido, goza de una mayor eficacia a la vez que minimiza los
costos. Lo cual, por supuesto, requerirá o si se quiere, se nutrirá de todo un despliegue de
nuevas estrategias y escenarios que resultarán en nuevas formas de subjetivación. Todo ello
se relaciona, tal como lo recuerda Espinel (2014), con el giro hacia una estética de la
existencia en tanto producción de sí en el marco de lo que los especialistas han calificado
como la torsión ética que se le atribuye al pensador francés hacia el final de su vida. “La
estética de la existencia, como se ha visto, describe un proceso de subjetivación que se
opone a los mecanismos de sujeción” (Castro, 2008: 392). A lo cual añade Espinel en su
estudio “Es una ética del arte de vivir en tanto trabajo sobre sí mismo. Una tékhne toû bíou”
(2014: 5). Asunto interesante a indagar será, precisamente, la relación entre la estética de
la existencia que proclama Foucault en el último tramo de sus investigaciones y la
conducción de conductas en el marco de la gubernamentalidad, y específicamente en las
prácticas de gobierno de sí que implican procesos de autorregulación y subjetivación.
Estas tecnologías de gobierno propias del liberalismo y del neoliberalismo producen
modos de existencia en tanto “los individuos y colectivos se subjetivan, adquieren una
experiencia concreta del mundo. Su propósito es, por tanto, la autorregulación de los
sujetos: lograr que los gobernados hagan coincidir sus propios deseos, esperanzas,
decisiones, necesidades y estilos de vida con objetivos gubernamentales fijados de
antemano” (Castro-Gómez, 2010: 13). La relación poder-libertad se concreta en la
identificación de intereses entre los sujetos y las instancias de poder que pretenden
gobernar las conductas de dichos sujetos, como el Estado liberal, por ejemplo. En síntesis,
el éxito de tales tecnologías de gobierno se cifra en el hecho de que los sujetos asuman como
honorables y deseables las conductas preestablecidas y proyectadas.
En este sentido, las prácticas que señalan los espectros educativos desempeñan una
función crucial dentro de la expansión y decantación de tales estrategias de gobierno. Así,
en este registro del gobierno de sí fue posible hallar trabajos como el de Rodríguez (2013)
que indagan por las formas de ser maestro dentro de la sociedad de consumo. Allí serán
importantes categorías como capital humano, formación docente y cualificación
profesional. En esta misma línea, trabajos como el de Osorio (2012) problematizan los
discursos de calidad y competitividad dentro del escenario de las teorías del capital humano
en la configuración de sujetos leídos como “maestros de competitividad” o “docente de
calidad”. De esta manera, los investigadores se sirven de conceptos como carrera docente,
sociedad del conocimiento, capital humano, empresario de sí, entre otras, para desplegar su
análisis en relación a la configuración del sujeto maestro en las universidades e
instituciones educativas de comienzo de siglo. Destacándose la autoregulación y
autogestión que ejerce el docente como práctica de sí sobre sí en medio de este entramado
de la calidad, la economía de la información y el empresariamiento.
Otros trabajos como el de la profesora Dora Marín se desarrollan en torno a la noción
de técnicas de conducción de sí. La autora recurre a la noción metodológica de
gubernamentalidad como lente de análisis frente a la posible relación entre prácticas
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pedagógicas y los discursos de autoayuda en auge dentro de las sociedades
contemporáneas. La sospecha de una posible relación entre estas dos regiones
aparentemente distanciadas, radica en un tipo de “racionalidad que encontró en el
individuo agente de sí mismo, la clave para el desarrollo de las formas de gobernamiento
modernas y contemporáneas” (Marín, 2013: 183). En definitiva, la autora intenta presentar
una relación entre el conjunto de antropotécnicas que propone Sloterdijk, los discursos
educativos, las prácticas pedagógicas y los discursos de éxito y felicidad que han venido
posicionando y reafirmando la racionalidad neoliberal contemporánea.

ALGUNAS CONCLUSIONES
Tras la revisión de los distintos materiales y después de este ligero inventario aquí
presentado, se pueden evidenciar varios aspectos de los desarrollos de lo que se ha llamado
estudios foucaultianos en educación.
Uno de los primeros resultados que arroja este estado del arte es que en algunos de
los trabajos revisados se presentan algunas confusiones a nivel conceptual, sobre todo con
la categoría de biopolítica; categoría que el mismo Foucault abandona o deja sin desarrollar.
Así, algunos trabajos revisados no escapan a la confusión y aunque anuncian que van a hacer
un estudio desde la categoría de biopolítica se puede evidenciar después de una revisión
detenida, que se ha trabajado desde una perspectiva más cercana a la gubernamentalidad.
Los límites y relaciones entre las perspectivas que posibilitan estas dos nociones
metodológicas, no son lo suficientemente claras. Tras esto, también hay que anotar en estas
conclusiones, y en la medida en que este estado del arte pretende ser una ayuda para futuros
investigadores, que hay un esfuerzo aclaratorio presentado en el libro Gubernamentalidad
y educación. Discusiones contemporánea, más específicamente en el artículo de Ruth
Amanda Cortés, titulado La noción de gubernamentalidad en Foucault: reflexiones para la
investigación educativa, en él se hace una explicitación de la noción Gubernamentalidad en
términos de su uso como noción metodológica (instrumento de análisis de la investigación)
o como objeto de investigación misma. Igualmente se sugiere para efectos de aclaración de
conceptos los textos de Santiago Castro-Gómez ampliamente utilizados en este estado del
arte, como es el caso del escrito introductorio que Castro-Gómez (2011) hace a este mismo
libro y que ha sido trabajado unas páginas arriba.
Volviendo a los resultados que ha arrojado el presente estado del arte, variado ha
sido el uso de las categorías foucaultianas que han propiciado la problematización y por ello
la emergencia de aspectos inexplorados, reconceptualizaciones, desplazamientos y función
de conceptos sobre la educación y las prácticas pedagógicas en Colombia, desde una
perspectiva distinta a una historia lineal centrada en las instituciones y saberes sin más,
sino que se direcciona a una analítica del poder, regímenes de veridicción y constitución de
subjetividad a través de prácticas gubernamentales. Al desarrollo y consolidación de esta
perspectiva aportó de manera mayúscula el grupo interinstitucional Historia de la práctica
pedagógica. Este grupo se convierte en pionero del uso de las categorías foucaultianas para
el tratamiento de aspectos de la pedagogía y de la educación en general, sobre todo, leerla
en términos arqueológicos, genealógicos y, lo que es pertinente en este estado del arte, en
términos gubernamentales, que instalan a la educación como un instrumento de gobierno
de la población con miras a unos intereses que marcan los derroteros de las políticas
estatales que exigen como resultado la constitución de cierto tipo de sujetos cuyos intereses
coincidan con los intereses estatales, que en algún momento de la historia devienen
neoliberales y que giran en torno al impulso de la autogestión y autoregulación de los
individuos, constituyéndose estos como empresarios de sí.
Lo anterior se concreta en los estudios posteriores a los trabajos del grupo de
Historia de la práctica pedagógica, en el sentido del impulso que dio la publicación en
castellano de los cursos de Foucault en el Collége de France. De esta manera se pueden
mencionar algunos derroteros que han transitado los llamados estudios foucaultianos sobre
educación en Colombia.
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Lo primero que se debe mencionar es que la utilización de la caja de herramientas
foucaultiana contribuyó a los estudios de historia de la educación y de la pedagogía en
Colombia desde una perspectiva distinta. Los trabajos del grupo de Historia de la práctica
pedagógica se constituyen así en un hito en los estudios foucaultianos de la educación en
Colombia en la línea de Historia. Se hace una historia de las prácticas pedagógicas, de las
condiciones que hacen posible el surgimiento de prácticas pedagógicas determinadas en el
país, ya desde el discurso, ya desde el ejercicio mismo de las mismas y hasta la lectura de las
prácticas pedagógicas como producto de determinadas políticas macro como el liberalismo
o el neoliberalismo, es decir, en términos de producto de prácticas gubernamentales que
reflejan en el ámbito específico de la educación. De esta manera, se tiene que algunos
estudios sobre la educación en Colombia pueden ser agrupados en una categoría que puede
girar en torno a “Historia de la Escuela y Prácticas Gubernamentales”, para mencionar
ejemplos, están los trabajos de Juan Carlos Echeverri (2012), Carlos Noguera (2009, 2012,
2013), Dora Marín y Carlos Noguera (2011), Javier Sáenz (2013), entre otros, en los que,
como en algún momento lo planteara Noguera, si bien se hace la historia de la pedagogía, de
lo que se trata más bien es de problematizar la pedagogía actual.
Las relaciones entre políticas macro y políticas locales y su incidencia en la
educación y en las prácticas pedagógicas en Colombia también ha sido evidenciada en
algunos trabajos que se revisaron. Estos pueden agruparse bajo el rótulo de “Educación y
Gubernamentalidad Neoliberal”. Se dice neoliberal, porque los trabajos estudiados en este
Estado del arte giran más en torno a las implicaciones del ejercicio neoliberal de gobierno y
su tratamiento del asunto de la educación en el país que el propiamente liberal, que puede
rastrearse igualmente en la historia del país, pero que aún está en mora de ser estudiando.
Una posible explicación para este fenómeno es que ha sido muy fuerte la influencia de los
estudios realizados por Foucault sobre la gubernamentalidad neoliberal, que se sentaron
unas bases, si se quiere un tanto sólidas, y fueron las que se asumieron en Colombia como
“caja de herramientas”, a partir de las cuales se hicieron los estudios, sobre todo los más
recientes, es decir, precisamente luego de que fueran apareciendo en su traducción
castellana los cursos de Foucault, no sin que estás categorías foucaultianas sufrieran
desplazamientos, reconceptualizaciones y hasta malentendidos. En este grupo pueden
situarse los trabajos de Jorge Eliécer Martínez (2010), Martín Camargo (2013), Olga Cecilia
Díaz (2013), David Andrés Rubio Gaviria (2013a, 2013b), entre otros.
Otro campo de desarrollo es el que puede ser enunciado como “Maestro y
Gubernamentalidad”. En este se agrupan aquellos trabajos que giran en torno a la
constitución de los maestros de una forma tal que sirvan a los intereses gubernamentales
del país, que como ya se sabe, van en la línea del neoliberalismo. Este es el tema más
frecuente en los estudios revisados en este estado del arte. Estos trabajos exploran en el
ámbito de la educación la noción de empresario de sí y de autogestión que esboza Foucault
en su curso Nacimiento de la biopolítica. Un maestro en términos de homo oeconomicus, con
todas las implicaciones que ello trae como la asunción de la escuela y de las universidades
como corporaciones y que a su vez crean o forman sujetos productores de productores
como lo plantea Jorge Eliecer Martínez (2010). Los trabajos que pueden servir de ejemplo
de este grupo son los de Oscar Pulido (2009), Angélica Osorio (2011), Luz Betty Ruíz (2011)
y Lady Rodríguez (2013), para sólo mencionar algunos.
Cercano a lo anterior se encuentra la reciente aparición del uso de la categoría
antropotécnica del filósofo alemán Peter Sloterdijk, que sirve para abordar los procesos de
constitución de los maestros como producción de sí, bastante familiar con la categoría
foucaultiana de gobierno de sí. El artículo de Dora Marín (2013) es ejemplo de la incursión
en el uso de la categoría mencionada, en donde la relación entre el conjunto de
antropotécnicas propuestas por Sloterdijk, los discursos educativos, las prácticas
pedagógicas y los discursos de éxito y felicidad han venido posicionando y reafirmando la
racionalidad neoliberal contemporánea, con lo que se debe decir, que si bien las categorías
no son estrictamente foucaultianas, el escenario en el que se hace el uso de ellas es el mismo
en el que se usan las foucaultianas en los estudios sobre la educación: la gubernamentalidad
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neoliberal. Con esto se cree que se abrirá aún más el espectro de perspectivas desde los
cuales abordar a la educación y con ella a las prácticas pedagógicas.
Hay que resaltar igualmente trabajos que exploran o incursionan el uso de las
categorías foucaultianas de gubernamentalidad y biopolítica en ámbitos casi en su totalidad
inexplorados, como la educación en derechos humanos y la ciudadanía, así, autores como
Ruth Amanda Cortés (2013) y Oscar Espinel (2013), sin ningún temor, pueden ser
catalogados de pioneros en Colombia de este tipo de estudios. Otro ámbito de estudio muy
poco explorados es la implicación de las prácticas gubernamentales en los estudiantes, en
los sujetos escolarizados. Lo que se quiere decir es que, hay más trabajos sobre los maestros
que sobre los estudiantes, no hay muchos estudios que hablen de manera directa de esa
cuestión; en la revisión hecha, los trabajos de Javier Sáenz (2013) y de Andrés Klaus Runge
y Sara Carrillo (2013), serían un ejemplo de trabajos en ese ámbito. De este modo, han
aparecido espacios o asuntos de investigación que aún esperan por trabajos que los aborden
y aquí con los trabajos pioneros mencionados y con categorías como las de antropotécnica
podrían ser de gran aporte para un esclarecimiento de los asuntos relacionados con la
educación en Colombia.
No se quiere terminar sin mencionar que en los trabajos queda inexplorado el
asunto de una categoría que debería estar inmersa en los estudios foucaultianos sobre
educación en Colombia: la estética de la existencia y con ella cuestiones de resistencia y
contraconductas en la educación y las prácticas pedagógicas en Colombia. Y sería bueno, por
ejemplo, empezar por la aclaración que hay que hacer con respecto a la categoría de estética
de la existencia en la línea de cuál es su relación con el gobierno de sí, es decir, si toda
estética de la existencia implica un gobierno de sí y/o si toda práctica del gobierno de sí
implica una estética de la existencia.
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RESUMO: Este texto apresenta parte dos resultados de nossa pesquisa de doutorado que
está vinculada à linha de “Políticas Públicas, Organização Escolar e Formação de
Professores”. No estudo, problematizamos a condição de verdade do objeto ‘necessidade
formativa docente’ ao nos perguntarmos sobre as condições de sua emergência no atual
campo discursivo da formação de professores no Brasil. O arcabouço teórico-metodológico
da nossa pesquisa estruturou-se em teorizações de Michel Foucault sobre o nexo entre o
saber/poder e seus efeitos na subjetivação do indivíduo e na regulação da população. Os
objetivos da pesquisa foram identificar, descrever e analisar os regimes de verdade
produzidos pelos discursos do âmbito da formação continuada de professores na
atualidade, no Brasil, e compreender quais os efeitos provocados pelo exercício do poder
biopolítico no discurso da atual política de formação desses profissionais no país. A
metodologia do trabalho correspondeu à análise discursiva de textos articuladores das
políticas de formação de professores no Brasil, cujas ferramentas teóricas usadas foram a
norma, a função autor e o comentário. A análise indicou que a emergência da necessidade
de formação docente coexiste com a emergência de outros objetos como a inclusão de todos
na educação escolar, a emergência da aprendizagem permanente como estratégia
biopolítica de subjetivação do indivíduo professor e de sua população em um tipo de sujeito
homo oeconomicus da docência. Neste texto, em específico, exporemos nossas reflexões
sobre os efeitos da norma no discurso da formação dos professores no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Necessidades formativas de professores; biopolítica; análise de
discurso.
EFECTS OF NORM IN THE TEACHER EDUCACION DISCOURSE IN BRAZIL
ABSTRACT: This paper presents part of the results of our doctoral research that is linked
to line “Public Policies, School Organization and Teachers Training”. This research had as
problem the status of de thruth from the teachers training needs and we asked about the
conditions that made possible its emergency in the current discourse field of teacher
education in Brazil. The theoretical and methodological framework was based on Michel
Foucault's ideas about the link between the knowledge / power and its effects on the
subjectivity of individuals and in the regulation of population. The aims of this research
were to identify, describe and analyze the regimen of truth produced by the discourse of the
educational policies about teachers continuous training in Brazil, and to comprehend the
effect of the biopolitics power over the this discourse. This research’s methodology
corresponds to the discursive analysis of texts that articulate the teachers training policies
in Brazil. The theoretical tools used for this analysis were norm, function-author and
comment. With this analysis, it was possible to observe that the emergency of the teachers
training needs coexists with the emergency of other subjects such as the inclusion of all
individuals in the scholar education, the emergency of the long-life learning as biopolitical
strategy to the teacher’s subjectivation and their population in a type of educational homo
oeconomicus person. In this paper, in particular, we expose our reflections on the effects of
the norm in the discourse of teacher education in Brazil.
KEYWORDS: teachers training needs, biopolitical, discourse analysis

– 917 –

INTRODUÇÃO
A nossa proposta de pesquisa foi estudar a ‘necessidade formativa docente’ a partir
do referencial teórico-metodológico foucaultiano sobre o nexo saber/poder e suas
implicações com o discurso. De forma diferente de outros trabalhos 1 que tratam desse
objeto, o nosso não se dispôs a levantar ou elaborar junto aos professores necessidades
relacionadas ao seu trabalho e à sua formação. De outra forma, propomo-nos a
compreender as estruturas de racionalidade que articulam os discursos e os mecanismos
de sujeição envolvidos no discurso da política de formação de professores e que mantêm
relação com a existência desse objeto. Por isso, preocupamo-nos em problematizar a
emergência do objeto ‘necessidade formativa docente’ no atual cenário das políticas de
formação de professores no Brasil.
O diagnóstico e a análise de necessidades formativas docentes materializam-se no
contexto atual da legislação das políticas de formação de professores, no Brasil,
manifestados em vários textos, dentre eles o Decreto 6755/2009, que Institui a Política
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, Disciplina a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES no Fomento a
Programas de Formação Inicial e continuada, e Dá Outras Providências, no qual apresenta a
‘necessidade formativa docente’ nos seguintes termos:
309F309F

Art. 5º o plano estratégico a que se refere o § 1º do art. 4º deverá
contemplar:
I – diagnóstico e identificação das necessidades de formação de
profissionais do magistério e da capacidade de atendimento das
instituições públicas de educação superior envolvidas;
[...]
§ 1º O diagnóstico das necessidades de profissionais do magistério
basear-se-á nos dados do censo da educação básica, de que trata o art. 2º
do Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008, e discriminará:
I – os cursos de formação inicial;
II – os cursos de formação continuada;
III – a quantidade, o regime de trabalho, o campo ou a área de atuação
dos profissionais do magistério a serem atendidos; (grifo nosso).
Esse artigo normatiza os planos estratégicos formulados por Fóruns Estaduais
Permanentes de Apoio à Formação Docente e versa que esses fóruns devem contemplar o
diagnóstico das necessidades formativas docentes.
Assim como esse decreto, outros textos analisados em nossa pesquisa, como as leis,
pareceres, decretos, resoluções e portarias, são também suportes do âmbito jurídico,
porque constituem, explicam e comentam o aporte legal sobre a formação de professores
no Brasil. Há nesses textos do âmbito jurídico a atuação da norma como estratégia do
exercício do poder biopolítico. Da mesma forma, em textos como nos documentos de
referência e planos de governo ou de ação – como são os Referenciais para a formação de
professores, o Plano Nacional da Educação 2000-2010 e o Plano de Desenvolvimento da
Educação de 2007 -, a norma age como estratégia de normalização.
O diagnóstico e a análise de necessidades formativas docentes também aparecem,
dentre outros assuntos relacionados à política docente, no livro Políticas Docentes no Brasil:
um estado da arte, de autoria de Bernardete Gatti, Elba de Sá Barreto e Marli André,

Ver GALINDO (2011) e YAMASHIRO (2014). Esses dois trabalhos trazem informações sobre as
pesquisas que abordam o diagnóstico de necessidades formativas de professores, realizadas entre os
anos de 2000 e 2011, no Brasil.
1
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publicado em 2011 2, como uma das preocupações das autoras com o modo como alguns
desafios atuais - relacionados à formação inicial e continuada de professores, aos planos de
carreira, às condições de trabalho e à valorização desses profissionais - estão sendo
enfrentados pelas políticas educacionais brasileiras.
Ainda nesse livro, Gatti et al (2011, p. 53), ao descreverem as finalidades do
decreto anteriormente citado, identificam como sendo uma das finalidades da Política
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério de Educação Básica “identificar e
suprir necessidades de formação das redes e sistemas públicos de ensino e promover a
equalização nacional de oportunidades de formação” (grifo nosso). Além disso, afirmam que
o Ministério da Educação e Cultura (MEC) busca formular uma política nacional de formação
docente e, para tanto, construiu, em menos de uma década, um grande aparato institucional,
coordenado pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
e pelo Conselho Técnico da Educação Básica, e que envolve as instituições públicas de
ensino superior (IPES) e as secretarias estaduais e municipais de educação. Esse aparato
tem como tarefa suprir as demandas de formação inicial e continuada de professores da
educação básica, demandas essas que serão diagnosticadas nos Fóruns Estaduais de Apoio
à Formação dos Profissionais da Educação, como determina o Decreto 6755/2009.
Ao analisar os processos de formação continuada das políticas relacionadas aos
docentes de alguns Estados e Municípios brasileiros, Gatti et al (2011) destacam “as
iniciativas das Secretarias de Educação que se dispõem a levantar as necessidades
formativas junto aos docentes, muitas vezes na própria unidade escolar” (p. 200, destaque
das autoras) e citam as iniciativas da Secretaria da Educação do Governo do Estado do Ceará
(SEDUC/CE), a Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU/ES) e da
Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED de Manaus).
Além de sua menção nos textos citados, a emergência da necessidade formativa
docente ainda pode ser verificada na esfera acadêmica e científica, na criação e na testagem
de técnicas de levantamento de necessidades de formação dos professores. Entre os anos
de 2000 e 2010, Galindo (2011) cita dezesseis trabalhos realizados no Brasil abordando
esse objeto e Yamashiro (2014) cita mais dois, defendidos em 2011.
No contexto internacional, a necessidade formativa docente também ocupa espaço
de discussão. Gatti et al (2011) comentam que um dos aspectos comuns entre os informes
de diferentes países europeus sobre a questão docente é a “formação docente do
professorado, considerando suas necessidades práticas e contextuais, assim como as
temáticas atuais” (GATTI et al, p. 16, 2011, grifo nosso) 3. Essas pesquisadoras esclarecem
que “estudar as novas competências que o professorado deve adquirir na sociedade atual”
(GATTI, et al, p. 17, 2011) aparece com destaque nesses informes europeus que vinculam
essa construção de saber ou saberes sobre os professores “à necessidade de um novo perfil
profissional para enfrentar os desafios de ensino e aprendizagem no momento atual e no
futuro” (GATTI, et al, p.16-17, 2011).
Apresentamos esses recortes do Decreto 6755/2009 e do estudo de Gatti et al
(2011), e lembro algumas pesquisas realizadas sobre ‘necessidades de formação docente’,
no Brasil, para mostrar duas coisas. Primeiro, a atenção dada pelo Decreto 6755/2009 ao
diagnóstico e identificação das necessidades formativas docentes, as iniciativas de algumas
secretarias de educação em levantarem as necessidades dos professores, na esfera política,
e a realização de pesquisas sobre esse objeto, na esfera acadêmica e científica, constroem
uma possibilidade de aplicação de um arsenal teórico, metodológico e técnico que se cria a
310F310F
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Esse livro é resultado de uma pesquisa que teve como parceiros a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Ministério da Educação (MEC), e recebeu apoio
do Conselho Nacional de Secretários de educação (CONSED) e da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (UNDIME) e teve como objetivo revelar “a dinâmica das políticas docentes
no Brasil” (GATTI et al., 2011, p. 11).
3 As autoras dão essa informação baseadas em uma análise sobre os informes de diferentes países
europeus sobre a questão docente, realizada por Francisco Imbernón e publicada na Revista de
Educación, n. 340 (2006).
2
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respeito do objeto ‘necessidade formativa docente’. Segundo, a aplicação desse arsenal
torna possível a constituição do objeto ‘necessidade formativa docente’ nas práticas
discursivas e não discursivas das políticas de formação dirigidas aos docentes, como uma
realidade que cria possibilidades para se organizar a vida formativa do professor de forma
contínua.
Todo esse aparato favorece o exercício de uma biopolítica de formação de
professores brasileiros cujo enunciado ‘necessidade formativa docente’ surge como um
tema a ser discutido e um objeto a ser investigado. Essa possibilidade de discussão e análise
das necessidades docentes objetifica e subjetiva o professor, pois esse profissional ocupa,
ao mesmo tempo, a posição daquilo que é investigado, ou seja, do objeto a ser estudado, e a
posição de meta, objetivo do estudo, isto é, um dos sujeitos da educação que se quer
subjetivar. A aplicação do arsenal teórico, metodológico e técnico sobre as necessidades de
formação dos professores fazem dele o objeto a ser investigado e o objetivo do
conhecimento construído sobre ele porque, uma vez revelado o seu perfil, a ação formativa
planejada objetiva modificá-lo, remodelá-lo, se necessário. Isto quer dizer que junto aos
discursos e instituições, os professores estão sendo constituídos por textos sobrepostos. Os
discursos vão compondo uma padronização do perfil dessa profissão cuja posição é de
importância estratégica no jogo do exercício dos poderes, que agem sobre o sujeito
professor e que também irradiam dele.
A ‘necessidade formativa docente’ emerge em um atual contexto de discussão da
consolidação do Sistema Nacional de Educação que intenta tornar as políticas educacionais
planos que ultrapassem as ações de governos, que não se limitem a programas e propostas
governistas, fragmentárias e sem continuidade. Por isso, atentar para a realidade discursiva
na qual se constitui esse objeto se faz importante para que seja possível perceber o quanto
o exercício do poder biopolítico está em articulação com os princípios neoliberais da
competitividade e do empreendedorismo e como os efeitos dessa articulação podem
impactar na subjetivação dos professores.
A emergência desse objeto envolve-se nas tramas da construção de discursos que
legitimam a sua própria existência e a existência da formação continuada como verdades e
como práticas reconhecidas. Essas verdades estão motivadas pela vontade de saberes e de
poderes interessados na regulação e normalização de um profissional docente que parece
estar condenado ou destinado a ser/estar sempre mal formado pelos cursos de formação
inicial ou a ser/estar sempre desatualizado e obsoleto perante a figuração de um mundo
que está em constante transformação. Isso ratifica uma crise na formação docente, uma
crise que parece ter vindo para ficar, embora a oferta da formação continuada esteja se
tornando cada vez mais variada, preocupada em atender o maior número de professores
possível, senão, todos, principalmente porque a formação continuada tem sido cada vez
mais reivindicada como um direito do professor.
Determinadas condições tornaram possível a existência do objeto necessidade
formativa docente na legislação das políticas de formação docente e na esfera científica,
tornando-a uma realidade nas políticas atuais. Tais condições fabricam-se no cerne do
exercício dos poderes e das técnicas de produção de saberes investidos nas práticas
discursivas e não discursivas. Nesse sentido, os textos do âmbito científico e jurídico que
abordam o objeto em questão são suportes para a materialidade discursiva constitutiva do
enunciado ‘necessidade formativa docente’.
Esse regime de materialidade repetível confere ao enunciado o seu status de objeto
ou de coisa, não permitindo que o enunciado apenas se identifique com um fragmento de
matéria linguística sonora ou escrita, representativo de um sentido de algo. Mas possibilita
que a identidade do enunciado modifique-se sempre, sem deixar, entretanto, de ser também
suscetível de ser repetido ou colocado em questão.
A proposta deste texto é, então, apresentar os regimes de materialidade repetível
que tornaram a série de signos linguísticos ‘necessidade formativa docente’ um objeto
possível de ser considerado real e de entrar nos discursos que estão sendo produzidos sobre
a formação de professores, no Brasil. Essa análise foi feita com base na noção de discurso de
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Michel Foucault da qual apreendemos os procedimentos internos aos discursos, que,
segundo Foucault (2010), são aqueles que conjuram os acasos da aparição dos objetos. Ao
capturar os regimes de materialidade repetível do enunciado ‘necessidade formativa
docente’ é possível descrever as condições que o tornam um objeto de preocupação, ou seja,
uma realidade, na legislação das políticas de formação de professores na atualidade.
Os textos selecionados para compor o corpus de nossa pesquisa foram: a Lei
9394/1996 (LDB); Resolução CNE 02/1997, que Dispõe sobre os programas especiais de
formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do
ensino médio e da educação profissional em nível médio; Decreto 3276/1999, que Dispõe
sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação básica, e dá outras
providências; Resolução 01/1999, que Dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação,
considerados os Art. 62 e 63 da Lei 9.394/96 e o Art. 9º, § 2º, alíneas "c" e "h" da Lei 4.024/61,
com a redação dada pela Lei 9.131/95; Plano Nacional da Educação 2000-2010; Parecer
CNE/CP 09/2001, que tem como assunto as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena; Parecer CNE/CP 27/2001; que Dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do
Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena; Parecer CNE/CP 28/2001, que Dá nova redação ao Parecer CNE/CP
21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores
da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; Resolução
CNE/CP 01/2002, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena;
Resolução CNE/CP 02/2002, que Institui a duração e a carga horária dos cursos de
licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível
superior; Referenciais para a formação de professores, elaborados pelo Ministério da
Educação e publicado, em 2002; Parecer CNE/CP 05/2005, que tem como assunto as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia; Parecer CNE/CP 03/2006, que
tem como assunto o Reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2005, que trata das Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia; Resolução CNE/CP 01/2006, que Institui
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura;
Parecer CNE/CP 05/2006, que Aprecia Indicação CNE/CP nº 2/2002 sobre Diretrizes
Curriculares Nacionais para Cursos de Formação de Professores para a Educação Básica;
Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas, de 2007; Decreto
nº 6755/2009, que Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior -CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras
providências; Portaria Normativa MEC 09/2009, que Institui o Plano Nacional de Formação
dos Professores da Educação Básica no âmbito do Ministério da Educação; Portaria
Normativa MEC 883/2009, que Estabelece as Diretrizes para o Funcionamento dos Fóruns
Estaduais de Apoio à Formação dos Profissionais da Educação; IV Eixo – Formação e
valorização dos profissionais da educação, integrante do Documento Final da CONAE,
realizada em 2010 4. Aqui, neste artigo, citaremos apenas alguns dos enunciados
selecionados na pesquisa.
A noção de norma foi uma das ferramentas teóricas utilizadas em nossa pesquisa
para capturarmos parte desses regimes de materialidade repetível presentes no discurso
do conjunto de textos, corpus de nossa análise, por isso abordaremos essa noção logo a
seguir.
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Lei 13005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação 2014 – 2024, e o
Documento Final da CONAE de 2014 não foram selecionados para compor o corpus deste trabalho
devido ao prazo de conclusão da tese.
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DESENVOLVIMENTO
Para se entender o papel da norma na configuração do poder na Modernidade,
Foucault (1985) observou que o poder se exercia cada vez menos no domínio da lei e cada
vez mais no domínio da norma, já que esta é instrumento, concomitantemente, de governo
do indivíduo e das populações. A norma, por se apresentar como uma regra natural e por
ser aplicada indistintamente a fim de se preservar o ciclo natural e produtivo da vida
(REVEL, 2006), afasta-se da ideia da repressão produzir somente efeitos negativos. Pelo
contrário, para Foucault, os processos de disciplinarização e normalização não são
considerados apenas como aqueles que reprimem uma individualidade, pelo contrário, são
processos que também a constituem ou a formam (CASTRO, 2009).
Para Foucault (1985), a sociedade da normalização é o efeito histórico do exercício
do biopoder, que, por ser uma tecnologia de poder focalizada na vida, “a lei funciona cada
vez mais como norma, e a [...] instituição judiciária se integra cada vez mais num contínuo
de aparelhos (médicos, administrativos etc.) cujas funções são sobretudo reguladoras”
(FOUCAULT, 1985, p. 135). Segundo Foucault (1985), a atividade legislativa nesse período
não tende a se extinguir, mas, pelo contrário, a intensificar-se, pois desde a tecnologia de
poder panóptica, o exercício do poder vai se distanciando do modelo do inquérito para
produzir o saber e se aproximando do modelo do exame (FOUCAULT, 2002). Dessa forma,
os mecanismos do âmbito jurídico vão se constituindo paulatinamente em “formas que
tornam aceitável um poder essencialmente normalizador” (FOUCAULT, 1985, p.136).
Segundo Foucault (2002), o modelo do inquérito consiste, na prática judiciária, ao
procedimento pelo qual se buscava reconstruir um acontecimento do passado que fora
presenciado por uma ou mais pessoas. O modelo do exame, por sua vez, não produz a
recapitulação de um acontecimento, mas produz uma vigilância, um exame, ou seja, tratase de se vigiar alguém totalmente e ininterruptamente.
Maia (2003), explica que, conforme a população vai emergindo como objeto do
poder e fonte de saber, a configuração política instaurada pela biopolítica, ainda na
sociedade disciplinar, integra-se cada vez mais a uma dimensão epistemológica
caracterizada pelo modelo do exame. A norma se constitui, no modelo de exame, como
padrão para se avaliar uma diversidade de aspectos ligados à vida social. Para Maia (2003),
a utilização da estatística para a definição de regularidades presentes na população,
juntamente com o discurso dos demógrafos, médicos, sanitaristas, psiquiatras etc. foram
elementos fundamentais para a emergência da norma, havendo, portanto, uma articulação
importante entre a norma, o exame e a biopolítica.
O exercício da biopolítica, na contemporaneidade, aproxima o discurso das leis
mais do estatuto de norma do que de punição, atendendo à maior necessidade que esse tipo
de poder tem em investir em mecanismos contínuos e reguladores, que, por sua vez,
alcançam tanto o indivíduo quanto as coletividades das quais esse indivíduo faz parte. Isso
porque a norma, no contexto da biopolítica, e da racionalidade político-econômica
neoliberal, emerge como sendo “natural” e não como sendo uma imposição ou uma
proibição, conferindo ao poder exercer-se estrategicamente sobre a força de trabalho de
cada indivíduo não apenas como indivíduo, mas como se ele fosse um pequeno exemplo de
um conjunto mais amplo do qual ele pertence e ao qual é homogêneo (REVEL, 2006).
O enunciado seguinte, presente nos Referenciais para formação de professores
(BRASIL, 2002), ao apresentar o conceito de “competência” como um elemento teórico
importante a comparecer na concepção da formação de professores a ser implementada no
nosso país, evidencia o mecanismo de ação da norma no âmbito do individual e do coletivo
na constituição do perfil de docente almejado:
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Esse conceito de competência exigirá uma mudança de foco na formulação dos
objetivos gerais da formação, que deverão deixar de ser uma lista de
capacidades que todos os professores deveriam desenvolver isoladamente. O
que se espera é que tais competências sejam desenvolvidas coletivamente,
preservando-se as singularidades, e que os próprios professores as valorizem
como necessárias, de modo a, conscientemente e intencionalmente, procurar
garanti-las no conjunto da equipe. Para isso é importante investir no
aprendizado do trabalho coletivo: aprender a estudar, a pesquisar, a produzir
coletivamente. (p.62, grifos nossos).
O exercício da norma valoriza o profissional que está disposto a formar-se
continuamente em prol do seu coletivo, porque essa atitude agrega valor ao seu trabalho e
ao coletivo no qual trabalha. Essa atitude leva ambos, o indivíduo e o campo de trabalho a
estarem sempre (pro)ativos ao estudo, à pesquisa, à inovação e é amparada pela justificativa
de que esse profissional deve valorizar como necessárias todas as competências que dele
serão exigidas e que serão por ele ratificadas, já que a aquisição delas agrega valor ao seu
trabalho.
Devido à emergência da norma, o discurso educacional age estrategicamente no
governamento dos envolvidos no processo educativo, tanto na constituição do indivíduo
quanto da coletividade a qual pertence, produzindo condições para que as ‘necessidades
formativas docentes’ tornem-se um objeto a ser abordado nos discursos relacionados à
formação de professores e às políticas destinadas à formação dessa categoria profissional.
A emergência da norma, então, cria condições para que o discurso científico produza um
saber em favor da fabricação de homogeneidades entre os indivíduos e de padrões de
normalização das coletividades às quais faz parte cada indivíduo; por isso, ‘necessidade
formativa docente’ toma a posição de objeto a ser investigado 5.
O exercício do poder biopolítico produz possibilidades para que o objeto
‘necessidade formativa docente’ evidencie-se nos textos sobre formação de professores
porque surge devido a condições e necessidades criadas a partir da discussão da
implementação de uma política educacional nacional cujas estratégias exigem a fabricação
de dispositivos de normalização. O aparecimento desse objeto reflete a movimentação do
exercício da biopolítica na formação docente, sendo as práticas discursivas em torno da
formação de professores um dos campos de exercício desse tipo de poder.
Dessa forma, a ‘necessidade formativa docente’ é um objeto que emerge nesse
contexto em que o exercício do poder biopolítico está atuando por meio da norma. O
enunciado ‘necessidade formativa docente’ aparece nos textos como parte de uma rede
discursiva que torna viável e necessária a elaboração de uma política nacional de formação
de professores, pois a elaboração de uma política que se propõe a universalizar a formação
de professores necessita de estratégias, mecanismos e técnicas de normalização. Isso
porque é por meio de um conjunto de técnicas produtoras de necessidades que é possível
averiguar o que está fora da norma, fora do perfil do professor exigido pelo mercado, e
elaborar ações para que os que estão fora do padrão normalizem-se.
Nesse sentido, a autorregulação é uma das estratégias enfatizadas porque convida
os professores a elaborarem suas necessidades, mas muitas vezes sem fazer uma análise
mais aprofundada da conjuntura educacional, o que resulta na reprodução de necessidades
já divulgadas pelos discursos do sistema educacional e na produção de um professor
31F31F

5 É bom lembrar que, mesmo com atuação da norma nas estratégias do exercício dos poderes, sempre

há vazão para movimentos de resistência à normalização e ao controle, pois a possibilidade da
constituição de subjetividades não sujeitadas se dá nas relações de poder cuja resistência é seu
produto.
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preocupado com a sua adequação às lacunas do que necessita o mercado ou o sistema. O
interesse biopolítico é forjar um professor capaz de se autorregular e se autoavaliar
permanentemente, sempre em busca de se reinventar, se reformular. A norma impulsiona
para a formação de diferentes tipos de professores que se normalizam numa mesma regra:
tornar-se ativo no mercado de trabalho adquirindo cada vez mais competências diferentes
para atuar.
O enunciado ‘necessidade formativa docente’ surge nas discussões sobre a
formação inicial e continuada de professores que alimentam o comportamento de
autoformação e autoavaliação dos professores por se apoiarem em enunciados sobre o
próprio gerenciamento da formação, como mostra o enunciado seguinte:
Art. 5o O Conselho Nacional de Educação, mediante proposta do Ministro
de Estado da Educação, definirá as diretrizes curriculares nacionais para a
formação de professores da educação básica.
§ 1o As diretrizes curriculares nacionais observarão, além do disposto nos
artigos anteriores, as seguintes competências a serem desenvolvidas pelos
professores que atuarão na educação básica:
[...]
VI - gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional (Decreto
3276/1999, p.1, grifo nosso).
A norma age estrategicamente na construção do discurso sobre a formação de
professores, sobrepondo enunciados, correlacionando-os com enunciados sobre o
professor autogerenciar a sua própria formação, procurando fortalecer comportamentos de
autoavaliação sobre as suas próprias necessidades formativas. A norma aqui age na
construção de uma estratégia de exercício de poder mais econômico do que o sistema de
punições, pois é um poder que se exerce no sentido de fazer formar cada vez mais o
professor, aproveitando-o a cada inovação, demanda e necessidade por meio de um sistema
nacional de formação que cria parâmetros e modelos de formação. Ao mesmo tempo, a
norma possibilita o professor autogerenciar a sua formação e autoavaliar as suas
necessidades.
Nesse sentido, a norma atua na naturalização de saberes/verdades sobre a
formação do professor e sobre as suas necessidades de formação. Um dos saberes
naturalizados é a necessidade do professor de se escolarizar cada vez mais para suprir
necessidades formativas que se modificam e são criadas constantemente. Os textos
analisados afirmam a existência das necessidades docentes, naturalizando-as. Nas tramas
desses textos, a constatação das necessidades formativas se dá quando se articula a sua
existência a uma série de demandas exigidas na atualidade, como a necessidade da
ampliação da escolaridade docente, a atualização dos aspectos teóricos e metodológicos dos
programas curriculares de formação docente, a adequação dos programas curriculares a
novas demandas sociais como a inclusão dos considerados excluídos e o contraste entre o
professor arcaico, obsoleto e o professor inovador.
A constatação de que o professor possui necessidades de formação devido às
demandas sociais contribui com a emergência do objeto ‘necessidade formativa docente’ no
sentido de produzir o efeito de verdade que leva à produção de uma identidade docente
preocupada com o investimento em si mesma não apenas porque tem a intenção de
“desenvolver-se profissionalmente” e alcançar a autonomia intelectual, mas, sobretudo,
porque necessita sobreviver ou manter-se competitivo no mercado de trabalho. A verdade
‘necessidade formativa docente’ articula-se à produção de um professor que seja flexível e
inovador, que se autogoverne no gerenciamento da sua formação, que seja, portanto, um
investidor no seu próprio capital formativo.
A ênfase dos textos analisados recai sobre a valorização da formação como
investimento no capital humano do professor para melhor aproveitá-lo continuamente no
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mercado de trabalho e nem tanto sobre a preocupação com a formação de um tipo de
autonomia intelectualizada como característica para subjetivação do docente. A
subjetivação de um professor empresário de si mesmo sobrepõe-se à formação de um
docente que se possa chamar autônomo em relação às suas escolhas teóricas e políticas.
Em Nascimento da Biopolítica, Foucault (2008) comenta que o princípio da arte de
governar a partir da Modernidade são os processos de subjetivação, pois a racionalidade
dos governados é aquela que se tem interesse em governar. O interesse do exercício do
poder desde a Modernidade é governar os governados como sujeitos econômicos, como
homo oeconomicus, indivíduos empresários de si mesmos, capazes de se autocapacitar, se
autorregular, se autocobrar e para, assim, continuamente, estarem aptos para a produção e
para o consumo.
O discurso neoliberal conceitua o homo oeconomicus como consumidor que ao
consumir investe na produção de sua satisfação, considera-o como uma empresa. Isso
porque o empresário de si realiza a atividade empresarial de produzir algo que, ao consumilo, agrega valor a si mesmo, investindo no seu próprio capital (o capital humano). Ao estudar
como esse capital humano se constitui e se acumula, os neoliberais aplicaram nos campos e
nas áreas que não eram consideradas econômicas modelos de análise econômicas. A
formação de professores é uma dessas áreas que passa a estar sujeita a uma análise a partir
do modelo econômico.
O discurso, presente na legislação das políticas educacionais brasileiras na
atualidade, enfatiza a produção de um professor produtor de suas próprias necessidades de
formação que serão consumidas, posteriormente, por eles mesmos, nos programas de
formação ou nos projetos coletivos na escola. Dessa forma, os professores atendem aos
requisitos exigidos pelo mercado e investem em si mesmos transformando-se em
investidores do e no seu próprio capital. O professor ao se constituir nesse contexto é um
professor que deve saber produzir ou elaborar o ‘não produto do seu trabalho’ (as suas
necessidades, as suas dificuldades, as suas demandas de formação) para que um grupo de
formadores ou especialistas planejem e implementem ações de formação para satisfazer
esse ‘não produto’ diagnosticado ou para que ele próprio juntamente com seu coletivo de
trabalho defina ações que satisfaçam o que foi por ele detectado. Ao consumir essas ações
de formação que satisfazem o seu ‘não produto’, os professores produzem a sua satisfação
e investem no seu próprio capital, garantindo a sua sobrevivência no mercado ou a posição
de sujeitos ativos economicamente.
O próximo enunciado sintetiza o exercício da norma na correlação das práticas de
avaliação e autoavaliação, com a identificação de necessidades formativas e com a cultura
do investimento no próprio capital humano:
As práticas de avaliação devem se pautar pelo compromisso, de
formadores e professores com o desenvolvimento das competências
que são objetivos da formação: não se trata de punir os que não
alcançam o que se pretende, mas a ajudar cada professor a identificar
melhor as suas necessidades de formação e empreender o esforço
necessário para realizar sua parcela de investimento no próprio
desenvolvimento profissional. Dessa forma o conhecimento dos
critérios utilizados e a análise dos resultados e dos instrumentos de
avaliação e autoavaliação são imprescindíveis, pois favorecem a
consciência do professor sobre o seu processo de aprendizagem,
condição para esse investimento. (Referenciais para formação de
professores, 2002, p. 117, grifos nossos).
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Os mecanismos de avaliação, autoavaliação, diagnósticos de necessidades
formativas e as ações de formação favorecem o poder biopolítico em exercer-se. O objetivo
é normalizar o professor e torná-lo um indivíduo sempre preocupado em investir no seu
capital, o subjetiva, pois, a se tornar um homo oeconomicus atuante na esfera educativa,
sendo possível, portanto, configurar e analisar esse campo de ação nos moldes ou padrões
econômicos, assim como almeja o discurso neoliberal.
A formação continuada aparece como norma para a constituição de um professor
de melhor qualidade nos moldes do neoliberalismo. E as necessidades de formação desse
professor, diagnosticadas pelas técnicas de levantamento e critérios de avaliação, são os
saberes que legitimam a prática da formação continuada como uma necessidade eternizada,
ou seja, a formação de um professor alforriado (SANTOS, 2009) na órbita da exigência do
mercado em autoinvestir no seu capital pedagógico para sobreviver no mercado de
trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A emergência da preocupação em analisar ou levantar as necessidades de
formação de professores das atuais políticas educacionais brasileiras é própria dos efeitos
da norma e do modelo do exame articulados entre si em consonância com o exercício da
biopolítica e com a racionalidade neoliberal. A emergência do interesse em analisar as
necessidades formativas docentes é, então, resultado do exercício do biopolítica agindo na
formação de professores, pois essa técnica de produção de saber toma, ao mesmo tempo, os
professores como objeto e objetivo do exercício do poder. Toma-os como objeto, ao forjar
saberes sobre o que se passa com os professores e com a sua formação; e toma-os como
objetivo do poder, ao forjar mecanismos de subjetivação, combinados com as ações de
formação continuada destinadas a essa parte da população. Sendo assim, o objeto
‘necessidade formativa docente’ está fortemente associado à formação continuada de
professores, que planejada e elaborada estrategicamente a partir do levantamento ou da
análise das necessidades formativas desses profissionais, é uma ação biopolítica de
vigilância e controle do docente.
Os textos analisados na pesquisa materializam a preocupação biopolítica de
governamento dos professores, por meio da criação de possibilidades de diagnóstico das
necessidades de formação e da criação de condições para que uma técnica biopolítica cujo
princípio de racionalização é o de governar o comportamento racional dos que se pretende
governar. A investigação sobre as necessidades formativas docentes coloca em jogo a
racionalidade dos governados, que serve de princípio regulador à racionalidade do governo,
ou seja, partir do princípio de racionalização de governar por dentro do comportamento
racional dos governados.
Dessa forma, os mecanismos biopolíticos, combinados com saberes/poderes da
racionalidade neoliberal em produzir capital humano especificamente investido no
professor, intensificam os efeitos da subjetivação de um tipo de professor cada vez mais
sobrecarregado de responsabilidade sobre o ‘sucesso’ da educação escolar e cada vez mais
preocupado em acumular, em seu currículo, cursos de atualização e de aperfeiçoamento. A
combinação desses saberes/poderes leva à subjetivação de um indivíduo homo
oeconomicus da docência, preocupado com os investimentos que pode fazer em seu próprio
capital humano, tornando-se sempre ativo e proativo no mercado educacional.
A subjetivação do indivíduo homo oeconomicus da docência o leva à autorregulação
que é uma conduta que está de acordo com a governamentalidade biopolítica de economia
de poder sobre o outro. O próprio indivíduo sente a necessidade ou chega à conclusão de
que precisa entrar na norma para existir enquanto profissional que tem valor no sistema
educacional. Portanto, esse profissional, ao entender as suas necessidades de formação e as
necessidades do sistema educacional, pode buscar por conta própria a sua qualificação e
responsabilizar-se cada vez mais pelas escolhas que faz dentre as que são oferecidas.
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O objeto ‘necessidade formativa docente’ emerge, portanto, na combinação do
exercício biopolítico em normalizar a população docente aliado ao pressuposto neoliberal
de acúmulo de capital humano.
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RESUMEN: Las preguntas sobre la potencia corporal en la escuela son frecuentemente
omitidas y esquivadas, en la idea imperante de leer el cuerpo desde el territorio de la
dualidad cuerpo - mente, que privilegia al sujeto cognoscente, naturalizando su
invisibilidad. Desde esta problematización, se desarrolla una investigación hermenéutica,
con enfoque etnográfico, para identificar y entender la constitución de subjetividades en los
cuerpos-sujetos de jóvenes de dos instituciones educativas distritales de Bogotá,
preguntándonos por su cuerpo-sujeto político, epistémico y ético. Como plataforma
conceptual partimos del biopoder en la escuela, el cuerpo-sujeto, la subjetividad y
socialización política, y las juventudes. Metodológicamente se implementó: observación
participante, grupos focales, talleres de cartografía corporal y análisis de documentos
institucionales.
PALABRAS CLAVES: biopoder, escuela, cuerpo-sujeto, subjetividad, socialización política,
juventudes.
O CORPO NA ESCOLA: SUBJETIVIDADES POLÍTICAS DE JOVENS
RESUMO: As perguntas sobre o poder do corpo na escola são frequentemente omitidas e
ignoradas, a ideia prevalecente de leitura do corpo a partir do território da dualidade corpomente que privilegia o sujeito cognitivo, naturalizando sua invisibilidade. A partir desta
problematização, se realizou uma investigação hermenêutica, com abordagem etnográfica,
para identificar e compreender a constituição de subjetividades nos corpos-sujeitos jovens
de duas instituições de ensino do distrito de Bogotá, indagando por seu corpo-sujeito
político, epistêmico e ético. Como plataforma conceitual foi iniciada a partir do biopoder na
escola, do corpo-sujeito, da subjetividade, da socialização política, e da juventude.
Metodologicamente foi implementado: observação participante, grupos focais, oficinas de
mapeamento corporal e análise de documentos institucionais.
PALAVRAS-CHAVE: biopoder, escola, corpo-sujeito, subjetividade, socialização política,
juventude.
BODY AT SCHOOL: POLITICAL SUBJECTIVITIES OF YOUTH
ABSTRACT: Questions about body power at school are often skipped and dodged in the
prevailing idea of reading the body from the territory of the duality body - mind, which
privileges the knowing subject, naturalizing his invisibility. From this problematization, a
hermeneutical research is conducted with ethnographic approach to identify and
understand the constitution of subjectivities in bodies-subjects of young people of two
educational institutions in Bogotá district, asking for their political, epistemic and ethical
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body-subject. As a conceptual platform we start from biopower at school, body-subject,
subjectivity, political socialization and youths. Methodologically it was implemented:
participant observation, focus groups, body mapping workshops and analysis of
institutional documents.
KEYWORDS: biopower, school, body-subject, subjectivity, political socialization, youth.

INTRODUCCIÓN
De la dualidad cuerpo-mente a la unidad cuerpo-sujeto
La escuela como institución clave de socialización, se ha constituido en escenario
estratégico del Estado, que mediante herramientas políticas, le apuesta a la formación de
sujetos con competencias y capacidades suficientes para trabajar en la construcción del
proyecto de país, promoviendo subjetividades tanto productivas como conocedoras de la
soberanía e identidad nacional. En esta se busca fomentar la construcción de un
determinado tipo de sujeto, limitado en las posibilidades que el Estado crea y dispone,
visibiliza y oculta, dice y silencia, minimizando las potencialidades creativas y
performativas de ser y de actuar.
La educación actual sigue buscando la construcción del sujeto desde el
disciplinamiento del cuerpo, la estimulación cognitiva y el aprendizaje intelectual. Ya no
solo es la idea de un cuerpo quieto para aprender, sino que se refuerza la concepción de un
cuerpo que aprende a estar quieto, es decir, a estar controlado, regulado y domesticado, lo
que da cumplimiento a los objetivos de la educación en términos de buscar configurar
sujetos productivos y dóciles a la soberanía del estado, y su intencionalidad capitalista de
producción y de consumo. Omitiendo y esquivando preguntas sobre la potencia corporal,
en la idea imperante de leer el cuerpo desde el territorio de la dualidad cuerpo-mente, que
privilegia al sujeto cognoscente, naturalizando su invisibilidad.
El campo de estudio sobre el cuerpo y las corporalidades en la escuela enfatiza en el
análisis de fenómenos específicos como la rebeldía juvenil, prácticas de educación física y
expresiones artísticas-corporales como la danza y el teatro, y espacios de socialización y
juego como el recreo. Adicionalmente, se resalta la comprensión de las relaciones de poder
ejercidas en las instituciones educativas como formas de disciplinamiento corporal que
limitan las posibilidades de los jóvenes.
La literatura científica, académica e investigativa actual señala la importancia de
conformar un marco conceptual fortalecido que permita realizar un giro hermenéutico de
las prácticas corporales desarrolladas en diversos espacios de socialización, de tal forma
que se potencialice la corporalidad, sus diversas manifestaciones y significados como otras
comprensiones de subjetividad, esto como camino que abra posibilidades de emergencia de
subjetividades diversas hacia el reconocimiento de cuerpos-sujetos, que puedan
enfrentarse a un mundo globalizado y dinámico no sólo desde el marco comprensivo sino
también para un actuar ético-político.
En este marco de comprensión y en el trabajo que como profesionales
desarrollamos desdela interacción directa con jóvenes, hemos sido observadores de la
forma en que ellos acontecen al interior de la escuela, particularmente en las Instituciones
Educativas Distritales (IED) Alemania Unificada en la Localidad de San Cristóbal y en la IED
Fabio Lozano Simonelli en la Localidad de Usme. En estas se observa a diario prácticas de
los estudiantes como evasión de clases, modificaciones al uniforme, uso de accesorios que
no corresponden con las orientaciones del manual (piercing, chaquetas, gorros, entre
otros), ocupación de espacios específicos en el colegio y en los salones de forma repetida
como marcando territorios, cambios de actitud y comportamiento dependiendo del docente
con el que se encuentren en clase, entre muchas más. Prácticas que en muchas ocasiones
son silenciosas y con persistencia se mantienen como un eco a la desobediencia, que sin
necesidad de estar acompañadas de desafíos verbales para contrariar a los docentes o
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coordinadores, sí denotan que ejercen relaciones de saber y poder más allá de los límites
del currículo.
Acontecimientos ante los cuales, los agentes educadores buscan generar acciones
reguladoras, homogeneizantes, punitivas, repetitivas y “poco efectivas” en el plano de la
dominación, que finalmente favorecen la aparición en los jóvenes de sensaciones de
abandono e incomprensión, de frustración y rabia, que se reflejan en un aumento de las
conductas reprochadas; en un afán por recobrar el protagonismo y ejercer contrapoderes,
sin embargo, lo que se observa es que los docentes y padres parecen cuestionarse poco por
aquello que está mediando dicha aparente desobediencia, por lo que asumen actitudes de
juicio y valoración que rotulan a los jóvenes en perfiles negativistas y desafiantes que
requieren intervenciones de emergencia.
Se observa entonces, un choque de fuerzas en el que la escuela en su “condición
normalizadora (...) muchas veces ni siquiera se preocupa por entender los significados que
subyacen en el conjunto de símbolos incorporados en el vestuario, la epidermis que cubre
al cuerpo significado (…) y prefieren prohibirlos antes que entenderlos” (Valenzuela, 2009,
pp.31-32). El cuerpo requiere ser vinculado a la comprensión del joven, tanto en las
prácticas discursivas y no discursivas de las instituciones y como en sus agentes sociales.
En la intención de seguir visibilizando este tema y la necesidad de incluir las voces
de los jóvenes, docentes y las instituciones para posibilitar transformaciones en las
prácticas educativas, la investigación se planteó como pregunta problematizadora ¿Cuáles
son las subjetividades que se constituyen como cuerpos-sujetos de los jóvenes estudiantes
de las instituciones educativas distritales Alemania Unificada y Fabio Lozano Simonelli de
la ciudad de Bogotá D.C? Asimismo nos preguntamos por las relaciones de poder y los
discursos que circulan en estas instituciones educativas sobre la constitución de los
cuerpos-sujetos en su saber, su actuar, ser políticos y su fundamento ético.
Las aproximaciones comprensivas a los sujetos jóvenes -en clave corporal- desde su
dimensión ética, política y epistémica, espera contribuir al crecimiento de este campo de
estudio, aportar al saber local, el desarrollo integral de los jóvenes, a fortalecer las prácticas
educativas, y ampliar los horizontes institucionales para responder a las necesidades de los
jóvenes y de la sociedad contemporánea, desde la constitución de sujetos concebidos en sus
corporalidades -cuerpo-sujetos-, para avanzar en la construcción de una sociedad basada
en principios de libertad y autonomía.

LAS CATEGORÍAS TEÓRICAS REVISADAS
En este transitar, abrimos paso a la revisión del corpus teórico que sirvió de base
para el desarrollo de la investigación, definiendo como categorías centrales: biopoder en la
escuela, subjetividades y socialización política, juventud como potencia ontológica, y la
constitución de cuerpos-sujetos.
El biopoder es el poder sobre la vida, poder entendido como una red de relaciones
que se visibiliza como multidimensional y polidireccional, no se dirige exclusivamente de
forma descendente, ni está localizado en el Estado, es un engranaje complejo, en el que se
dibujan múltiples formas, tensiones, cruces, entretejidos de líneas, que constituyen una
inestabilidad en permanente conflicto entre las relaciones de fuerza, micropoderes que
emergen en un contexto histórico. El Estado como “cuerpo político” y las instituciones de
socialización temprana como la familia y la escuela, expresan un conjunto de elementos y
técnicas que funcionan como armas, vías de comunicación y ejes de apoyo para el sostén de
las relaciones de poder-saber, acerca de los cuerpos humanos, dominándolos al convertirlos
en objeto de saber (Foucault, 2009). Se habla de técnicas disciplinares de objetivación y
fragmentación del cuerpo y técnicas de fragmentación y distribución del espacio y del
tiempo, gracias a una arquitectura funcional y jerárquica en la que se asignan lugares para
estar y hacer determinadas operaciones (comedores para comer, dormitorios para
descansar, salones para estudiar, patios para jugar) en un tiempo establecido; en términos
coloquiales “hay un tiempo y lugar para cada cosa”. Son “métodos que permiten el control
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minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus
fuerzas y le impone una relación de docilidad-utilidad”. (Foucault, 2009, p.159)
La escuela como institución social es un espacio geográfico donde se produce un
ejercicio de poder, donde se pueden plantear objetivos, y se generan una serie de
delimitaciones espaciales, comportamentales, actitudinales y demás prescripciones que
demarcan cómo deben ser los individuos que pertenezcan a estas, instituyendo técnicas que
permitan ejercer un control sobre la vida, un biopoder. Dewey, citado por Planella (2006)
afirmaba que “los maestros en las escuelas tienen especial interés por mantener los cuerpos
de los educandos “controlados”, con la finalidad de potenciar lo que para la escuela es más
importante: el aprendizaje intelectual” (p.208). En la escuela, no solo se juega la
construcción de un académico, se propone la constitución de un sujeto.
Allí [en la escuela] toda expresión de agencia es considerada resistencia
o sublevación, desafío a la norma, indebido reclamo de autonomía,
ejercicio de singularidad o de anonimato (...) que no son tolerables. La
política educacional prescribe toda una normativa respecto al cuerpo,
que aplica en otros espacios: sillas, pupitres, tableros, filtros, porterías;
lugares para comer, beber, correr o hablar; localización precisa del
cuerpo en lugares vigilados, en horarios estrictos. (Muñoz, 2011, p.185)
Es importante entender la presencia de los cuerpos en las sociedades
contemporáneas, donde el disciplinamiento corporal, sin dejar de existir, es analizado
ampliamente desde las formas de control y regulación de las sociedades masificadas y
globalizadas; algo que Deleuze (1999) señalaría como la sustitución de las sociedades
disciplinares por las sociedades de control.
La cuestión del uniforme aparece como una forma común de las políticas escolares
en los sistemas educativos modernos. “Los uniformes escolares son signos y prácticas de
significación que portan sentidos sobre la identidad y la diferencia, y que llevan adelante el
disciplinamiento del cuerpo por un poder que sujeta y subjetiva (es decir, produce
subjetividades)” (Dussel, 2007, p. 138). Sin embargo, se pueden observar signos de
resistencia en el porte de los uniformes como una negación y mecanismos de fuga a las
formas como la institución pretende gobernar los cuerpos de los jóvenes, formas de
constitución de subjetividades.
Reconocer una doble connotación del sujeto, de un lado, socialmente producido por
dispositivos y prácticas de poder, individuos y colectivos “sujetados a”, de otro, como
producción subjetiva con capacidad de prefigurar, expresando las oposiciones, las
resistencias, la creatividad y la capacidad de agenciar transformaciones siendo un sujeto
ético, que se piense, y que actúe en la búsqueda de su construcción (Foucault, 1988). Lo
anterior permite definir la subjetividad como el universo intrínseco del sujeto, de su
producción social y de su producción política, como voluntad e intencionalidad de un
sentido particular de existencia individual y colectiva. La subjetividad no viene dada, se
produce socialmente de manera constante y remite a la corporeidad del sujeto en todas sus
dimensiones. (Martínez y Cubiedes, 2012, p. 176)
La subjetividad política trabajada desde esta investigación entiende desde una
concepción que comprende al sujeto a partir de las relaciones que establecen con los otros,
para la constitución de un sí mismo, generando unas bases ideológicas sobre las cuales
interpreta el mundo. Lo que sugiere que toda socialización, y por lo tanto, toda subjetividad
tiene un historial político marcado por las interacciones que tiene el individuo en la
búsqueda de su construcción. La subjetividad política es entonces el proceso de reflexividad
propio que permite generar resistencia o líneas de fuga a las formas de subjetivación
propuestas hegemónicamente, en este caso particular, aquellas propuestas desde la escuela.
Así, la acción política es una creación doble que a la vez recibe la nueva distribución
de lo posible y trabaja para su consumación en las instituciones, en los agenciamientos
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colectivos que según Lazzarato (2006) corresponden a la nueva subjetividad que se ha
expresado en el acontecimiento.
Reconociendo las distintas formas de acontecer que se presentan en la actualidad,
se puede afirmar que no existe una juventud, sino que existen y se configuran múltiples
juventudes, según la pluralidad, diversidad, complejidad y heterogeneidad de relaciones
sociales y culturales en las cuales están inmersas, y que a su vez, generan. Por su parte,
Reguillo (2000) le atribuye al sujeto joven la categoría de agente social, pensando los sujetos
juveniles como “sujetos de discurso, y con capacidad para apropiarse (y movilizar) los
objetos tanto sociales y simbólicos como materiales” (p. 36).
Tomando algunas palabras de Jesús Martín Barbero (1998) que visibilizan la
posibilidad de comprensión de la potencia ontólogica que configuran los jóvenes pensados
en presente, pasando de la mirada punitiva y deformativa a una perspectiva positiva de
agente social de transformación:
La preocupación de la sociedad no es tanto por las transformaciones y
trastornos que la juventud está viviendo, sino más bien por su
participación como agente de la inseguridad que vivimos, y por el
cuestionamiento que explosivamente hace la juventud de las mentiras
que esta sociedad se mete a sí misma para seguir creyendo en una
normalidad social que el desconcierto político, la desmoralización y la
agresividad expresiva de los jóvenes están desenmascarando. (p. 23)
A razón de las proposiciones expuestas, aquí se asume el cuerpo-sujeto como otro
camino viable hacia una ruptura epistemológica con las miradas cartesianas del sujeto
desde perspectivas dualistas y dicotómicas como cuerpo-alma, cuerpo-mente. A lo que se le
apuesta es a entender que la constitución del sujeto se da desde y en el cuerpo, y que por
ende, la construcción de subjetividades se encarna inmanentemente a través de las
corporalidades de los jóvenes que se in-corporan en las instituciones educativas. El cuerposujeto no implica una relación nuevamente dualista, por el contrario, es una concepción
profunda del sujeto que busca superar la escisión descrita como “tengo un cuerpo” y
transformarla en el reconocimiento ético “soy un cuerpo” y comprender que en las
relaciones sociales los fenómenos involucran relaciones entre cuerpos en movimiento
mediados por el lenguaje y el mundo simbólico que cada sujeto construye desde la
interacción consigo mismo y con otros cuerpos.

TRAZADO METODOLÓGICO: EL CAMINO RECORRIDO
En este ejercicio investigativo, se asume como recorrido epistemológico la
hermenéutica y como metodología el enfoque etnográfico, a fin de acercarnos a la realidad
de los jóvenes de las instituciones seleccionadas, identificar y entender las subjetividades
que se constituyen a través de sus cuerpos. Desde esta perspectiva se busca la comprensión
de la realidad subjetiva de los jóvenes desde lo que piensan, dicen y hacen ellos mismos con
y sobre sus cuerpos, escuchar las voces de los jóvenes y comprender el mundo simbólico y
los significados que ellos mismos adjudican, en la constitución como sujetos mediados por
su corporalidad al interior de la escuela.
Para la recolección de información se utilizaron como técnicas: observación
participante, grupos focales, cartografía corporal y revisión documental de los PEI y
Manuales de convivencia de cada institución. Del trabajo de campo se puede mencionar
hasta el momento: la observación participante se llevó a cabo durante 9 meses, entre agosto
de 2014 y abril de 2015, y la información recogida se registró en diarios de campo. Se
realizaron cuatro grupos focales, dos en cada institución educativa: uno con la participación
de cuatro docentes y otro con un grupo de cinco estudiantes. Los talleres de cartografía
corporal, han sido postergados hasta que se normalicen las actividades educativas. A la

– 933 –

fecha se está avanzando en el análisis de los documentos, identificando en ellos, aspectos
relacionados con las categorías de trabajo y las emergentes.
El análisis de la información se realiza desde la perspectiva hermenéutica y se
materializa a través de matrices en las que se relacionan los discursos de los participantes,
fragmentos de los documentos oficiales, las categorías teóricas (cuerpo-sujeto, biopoder en
la escuela, subjetividad y socialización política y juventud) y la interpretación hermenéutica
del corpus de información.

INTERPRETACIONES PRELIMINARES
Durante el ejercicio metodológico realizado se evidencian instituciones educativas
dispuesta estructuralmente para ejercer diversos controles sobre los jóvenes, por un lado
hay una institución que ubica en el centro de su estructura los espacios de socialización de
los jóvenes y otra que pese a tener espacios más libre instaura otros mecanismos que
permitan visibilizar y controlar las acciones de sus estudiantes, así mismo más allá de lo
estructural, se evidencian otras técnicas de control y disciplinamiento como los turnos de
vigilancia, los horarios establecidos, manuales de convivencia con normativas claras y
mecanismos de acción establecidos.
La IED Alemania Unificada cuenta con una población estudiantil mucho menor a la
del Fabio Lozano Simonelli, aspecto que pareciera favorecer las formas de relacionarse y de
disponerse en sus aulas de clase, allí se observó como las clases son desarrolladas en mesa
redonda por el número de estudiantes asistentes en cada curso, la mayoría de docentes
asumen una relación cercana con los jóvenes, conversan con ellos acerca de sus vidas y
conocen en muchos casos sus condiciones particulares y realidades familiares, aunque
procuran por seguir los lineamientos del manual de convivencia, tales como el porte del
uniforme, permanencia en el salón de clase, diligenciamiento del observador, remisiones a
coordinación y orientación, contacto frecuente con los padres de familia, custodia y turnos
de vigilancia, centran sus esfuerzos en fomentar una actitud reflexiva en los estudiantes,
para que sean ellos mismos quienes se concienticen de la importancia de seguir con las
indicaciones del manual, consideran importante reconocer los contextos y situaciones de
vida de los jóvenes.
Por otro lado la IED Fabio Lozano Simonelli cuenta con una población más extensa,
en promedio de 463 estudiantes de secundaria en la jornada tarde, allí se evidencia una
estructura más rígida en cuanto a la dinámica de las clases, se utiliza con mayor frecuencia
las acciones correctivas designadas en el manual, y la relación docente estudiante es más
distante evidenciando menos conocimiento sobre realidades particulares de los jóvenes, así
mismo las normativas frente al uso adecuado del uniforme son claras y contundentes.
Dentro de discursos de los estudiantes se evidencia que asumen el uniforme como un
aspecto positivo, que evita dificultades de discriminación, que contribuye al reconocimiento
y a la identidad institucional, pero perciben la homogeneización a la que son sometidos
sobre todo por las grandes limitaciones en las variaciones o usos de accesorios, generando
malestar y resistencia constante, ya que las transgresiones a estas normativas son las más
frecuentes en la institución.
Ambas instituciones atraviesa problemáticas sociales de microtráfico, consumo de
sustancias psicoactivas, hurto y pandillismo que se presentan en sus localidades y permean
fuertemente el ejercicio educativo, dificultando la tarea docente, sin embargo estas
realidades son asumidas por la escuela de formas muy diferentes, por un lado se asume la
función social de la escuela dando lugar a la comprensión de dichas realidades, dejando en
un segundo plano los currículos académicos, ello explica que algunos profesores dispongan
parte de su jornada a jugar en las canchas con sus grupos o desarrollen sus clases en la zona
verde, con mayor libertad para que interactúen, jueguen, caminen alrededor de las
construcciones (salones), conversen, escuchen música, compren en la cafetería o se
relacionen con personas externas por medio de las rejas que bordean la institución. Del otro
lado se observa en los docentes un discurso rígido donde prima la escuela como lugar de
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instrucción, de forma que expresan ideas como que se toman las primeras semanas de clase
para adiestrar el comportamiento para que luego se facilite la comprensión y apropiación
de los contenidos teóricos propuestos.
De igual forma la actitud desde la coordinación muestra posturas distintas, de un
lado está la actitud de diálogo constante y reflexión donde se posibilita que los jóvenes
asuman una postura ética propia, mientras que del otro lado se impone esta lectura, el joven
no tiene la posibilidad de agenciarse, la constitución ética está dada desde el imponer,
repetir una formación en valores y en asumir consecuencias sobre las acciones, allí
claramente se evidencia de manera directa el ejercicio de poder sobre el otro.
Un aspecto interesante en el análisis es como desde el punto de vista de los jóvenes
las prácticas más abiertas les resultan agradables y valoran positivamente a sus docentes,
consideran que descuidan la formación académica, por lo que no se sienten bien preparados
para pruebas como las PISA, SABER o de ingreso a las universidades, con relación a los
estudiantes de la jornada de la mañana y de otros colegios; reconociendo la importancia de
la escuela para la formación académica, y preocupados por su calidad, tema muy enfocado
en los discursos de productividad que se manejan en la actualidad.
De la misma forma los estudiantes de ambas instituciones asumen con preocupación
el tema de la seguridad, proponiendo que se instalen cámaras de vigilancia y se haga un
mayor control de los tiempos y espacios que ocupan en los tiempos de cambio de clase, en
los recesos y a la salida del colegio, puesto que se presentan riñas entre ellos, porte de armas
(navajas), consumo de cigarrillo, compra y venta de sustancias psicoactivas (marihuana).
De manera general se destaca en el discurso de los estudiantes la necesidad de ser
escuchados, de ser tenidos en cuenta, de seguridad, protección y afecto, desconfían de sus
pares, valoran negativamente su relación con sus familiares, por lo que prefieren pasar el
tiempo en el espacio del colegio que en la casa o en la calle; se preocupan por su futuro, por
lo que van a hacer cuando salgan del colegio y asumen responsabilidad en alterar algunas
dinámicas de la escuela, como incumplir horarios, no portar el uniforme, usar accesorios,
audífonos y celulares que los distraen de las clases, usar formas de contestar verbal y
físicamente desafiantes y “groseras”, en parte lo explican por la baja exigencia y
repercusiones negativas que tienen tales conductas, pues si el profesor decide llenar el
observador o llamar a sus casas, por lo general sus padres no asisten o no le dan
trascendencia hasta que se hacen reiterativas, momento en el cual reciben castigos (físicos,
pérdida de beneficios, regaños).
Se observa además que para muchos de los jóvenes es importante la ropa que portan
(debe ser de marca) eso les da un estatus entre los grupos, los identifica como líderes y
ejerce influencia sobre el comportamiento de otros, por lo que el actual uniforme del colegio
ha ido cobrando un reconocimiento de su autoconcepto y lo usan porque se sienten
elegantes, atractivos, cómodos; sus adornos corporales como piercing, aunque los usan
asumidos más como “moda” que como parte constituyente de sus expresiones corporales,
sin embargo los tatuajes que tienen si cobran un sentido más importante, pues representan
afectos, por ejemplo el nombre de sus mamá, de sus hermanos o hermanas,
fundamentalmente personas que identifican como figuras a las que deben proteger. Se
perciben diferentes a los adultos y a los niños y establecen además una distinción entre
adolescentes y jóvenes, considerando que los adolescentes refieren a una edad, una etapa
en la que son “inmaduros”, se rien por todo y no les preocupa lo que va a pasar, mientras
que en la juventud se asumen más serios, más preocupados por su futuro, ya no se ríen “de
bobadas” es decir por todo y sus relaciones están más mediadas por ejes de interés, si esas
personas “aportan” algo para sus vidas.
Conciben los mecanismos de participación como el gobierno escolar como una
obligación que si bien simula los procesos electorales nacionales, lo ejercen más por la
promesa de una nota que porque sea de su interés, aunque en él reconocen el ejercicio
democrático. Los estudiantes le dan mucha importancia al tema de la justicia y sienten que
estos mecanismos establecidos en las instituciones son en muchas ocasiones solo algo de
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normativa más que en realidad una forma de ser escuchados, reclamando otras
posibilidades.
Un punto a resaltar en el análisis es la forma en la que los estudiantes cuidan las
instalaciones, pareciera que los altos niveles de rigidez y normatividad aumenta la
necesidad de expresión y hostilidad, ya que se observan daños constantes en las paredes,
los pupitres, las puertas en contraste con una institución mucho más conservada y que
pareciera dar posibilidades de constitución de un sujeto más libre.
En cuanto a los documentos oficiales se observan similitudes en términos de la
mediación entre las normas, las leyes y el reconocimiento del estudiante como autónomo,
crítico, protagonista del proceso de formación. Reconoce el valor del cuerpo en el desarrollo
de actividades, como ejecutor de la acción, en el que se fomentan hábitos, y desde el ejercicio
de la sexualidad responsable y respetuosa; enfatiza en la racionalidad, los valores, las
habilidades comunicativas y ciudadanas.
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RESUMO: A presente comunicação pretende problematizar uma proposta de reforma do
sistema de educação escolar do Estado de São Paulo (Resolução 89/2005, depois convertido
na lei completar 1.164/2012, modificada pela lei complementar 1.191/2012), que se tornou
uma verdade consensual entre partidos políticos, vertentes ideológicas e pedagógicas as
mais variadas. Encampado inclusive pelo Governo Federal, passando a constituir meta da
agenda educacional do Estado brasileiro (Portaria Interministerial 17/2007), o ensino em
tempo integral aparece como unânime panaceia para a crise sistêmica na educação escolar
e para a vulnerabilidade social da juventude das periferias. Consciente de que
homogeneidades perturbadoras como essa devem ser pensadas e questionadas, este
trabalho parte das noções de biopolítica, governamentalidade e de tecnologias de
subjetivação para discutir em que proporção tais categorias – sintetizadas na colonização
do tempo, da individualidade, dos processos psicológicos e no controle do imaginário dos
jovens – representam uma sofisticada técnica de subjetivação do Homo oeconomicus
neoliberal.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Tempo Integral, Michel Foucault, Biopolítica,
Governamentalidade.
ABSTRACT: The presente communication intends to problematize a reformation proposal
concerning São Paulo state’s school education (Resolution 89/2005, posteriously turned
into complementary law 1164/2012, altered by complementary law 1191/2005), which
seems to have become a sort of consense truth among political parties, ideological and
pedagogical trends belonging to diferente spectra. Embodied by Federal Government, thus
making up a goal of Brazilian public agenda on education (Interministery rule 17/2017),
full time teaching comes about as an unanimous panacea for school educational system’s
crises and for social vulnerability entailing cities’ outskirts young dwellers. Conscious that
such disturbing unanimities ought to be thought over and put under questioning, this essay,
based upon Michel Foucault’s notions of Biopolitics, Governamentality and Subjectivation
Technologies, in order to scrute in what measure these techniques – which can be summed
up as colonization of time, individuality, psychological processes and as control of the
imaginary of youngsters – represent a sophisticated technique of shaping the subjectivity of
the neoliberal Homo oeconomicus.
KEYWORDS: Full time teaching, Michel Foucault, Biopolitics, Governamentality.
Ao menos desde o surgimento do Programa Mais Educação 2, proposto pelo
governo federal em 2007, a aposta na implantação do ensino de tempo integral nas escolas
públicas do país ganhou força. Esse programa prevê um aumento de repasses para escolas
que adotarem uma jornada mínima de sete horas por dia, com a previsão de atividades de
pelo menos três de dez macrocampos previamente estabelecidos, sendo eles: o
acompanhamento pedagógico (obrigatório); o meio ambiente; o esporte e o lazer; os
direitos humanos em educação; a cultura e a arte; a inclusão digital; a prevenção e a
promoção da saúde; a educomunicação; a educação científica; e a educação econômica e
cidadania. O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e o Fundo Nacional de
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Bacharel em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e mestrando
em Educação pela Faculdade de Educação da USP.
2 A Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007, instituiu o Programa Mais
Educação, articulando os Ministérios da Educação, da Cultura, do Esporte e do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome. (BRASIL, 2007)
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Desenvolvimento da Educação (FNDE) são os órgãos responsáveis pelo repasse dos
recursos para as escolas. (BRASIL, 2007).
Desse modo, as mais variadas correntes políticas passaram a defender esse modelo 3
como a salvação para as mazelas de toda ordem enfrentadas pela educação pública. Ainda
que despontassem algumas variações entre essas propostas, todas elas concordavam com
tal formato de ensino. Esses discursos pareceram naturalizar o ensino de tempo integral
como a resposta mais acertada tanto para questões de aprendizado quanto para problemas
sociais. Afinal, o aluno da escola de tempo integral, habitante de áreas consideradas de risco
social, poderia ampliar seu tempo de estudos e com isso suas chances no mercado de
trabalho, desfrutando de disciplinas eletivas oferecidas no contraturno, ao mesmo tempo
em que estaria a salvo da violência e das drogas presentes no entorno. Nada mais
formidável, nada mais eficiente para a garantia da boa vida, do bem-estar e do futuro da
população.
Ora, fica patente que o que está em jogo com a implantação do ensino de tempo
integral não pode ser reduzido meramente às questões pedagógicas. O objeto desse modelo
é vida dessas populações. Michel Foucault indicou em seus estudos que, a partir do século
XVIII, houve a emergência da noção da população como objeto e sujeito das ações do Estado,
na medida em que este a objetiva como um coletivo do qual se deve extrair as forças,
aumentando sua potência produtiva de forma econômica e útil. Para isso, foi necessário que
uma nova tecnologia de poder se estabelecesse – a biopolítica, que “lida com a população, e
a população como problema político, como problema a um só tempo científico e político,
como problema biológico e como problema de poder [...]” (FOUCAULT, 2010, p. 206). Assim,
a biopolítica corresponderia a uma “nova tecnologia que se instala [e] se dirige à
multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem em corpos, mas na
medida em que ela forma, ao contrário, uma massa global afetada por processos de conjunto
que são próprios da vida [...].” (FOUCAULT, 2010, p. 204). Dessa forma, destacamos, a partir
das análises de Foucault, o caráter biopolítico que marca o formato de ensino de tempo
integral e o entendemos como uma tecnologia 4 de governo dessas populações.
Vale lembrar que quando Foucault fala em “governo”, ele não se refere, no entanto,
aos regimes políticos assumidos pelo Estado. Governo - ou governamentalidade, como
aparece algumas vezes em seus escritos - no contexto do estudo das “artes de governar”, é
possibilitar fluxos e movimentos, promover a circulação de pessoas e coisas. Em suma,
governo “refere-se ao problema da condução, refere-se ao problema da condução das
condutas dos indivíduos de uma sociedade.” (FONSECA, 2006, p. 158)
Nessa direção, focaremos neste trabalho o processo de adoção do ensino público de
tempo integral no Estado de São Paulo. Em 2005, durante o mandato de Geraldo Alckmin, a
Resolução SE n.º 89 instituiu o Projeto Escola de Tempo Integral em algumas escolas da rede
pública estadual de ensino fundamental e ampliou a jornada escolar diária de cinco para
nove horas. O artigo 3º dessa resolução previa “o atendimento inicial de escolas da rede
pública estadual de ensino fundamental que atendam aos critérios de adesão, [...] inseridas,
preferencialmente, em regiões de baixo IDH - Índice de Desenvolvimento Humano - e nas
periferias urbanas.” (SÃO PAULO, 2005). Tratava-se, nesse momento, de uma política
primordialmente voltada às populações mais carentes, que habitavam áreas vulneráveis da
cidade.
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Apenas a título de exemplo, na campanha para a presidência da República do ano de 2014, sete
candidatos, se não citaram diretamente o desejo pela implantação do ensino de tempo integral no
país em seus programas de governo, ao menos se mostraram favoráveis à ideia (PORTAL R7Educação integral: conheça as propostas dos candidatos à presidência, 2014. Disponível em:
<http://noticias.r7.com/eleicoes-2014/educacao-integral-conheca-as-propostas-dos-candidatos-apresidencia-02102014>. Acesso em: 22 de março de 2015).
4 Segundo Foucault (apud CASTRO, 2009, p. 412): “estes mecanismos do poder, estes procedimentos
de poder, há que considerá-los como técnicas, isto é, como procedimentos que foram inventados,
aperfeiçoados, que se desenvolvem sem cessar. Existe uma verdadeira tecnologia do poder ou,
melhor, dos poderes, que têm sua própria história”.
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Posteriormente, no segundo mandato de Geraldo Alckmin como governador eleito
(2011-2014), foi implantado o Programa de Ensino Integral (PEI-SP) 5, instituído pela Lei
Complementar nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar nº 1.191,
de 28 de dezembro de 2012. De acordo com as Diretrizes do Programa de Ensino Integral, o
programa teve início em 16 Escolas do Ensino Médio em 2012 e a partir de 2013, expandido
para 22 escolas de Ensino Fundamental Anos Finais e 29 escolas de Ensino Médio, e 2
escolas de Ensino Fundamental e Médio. No ano de 2014, o programa alcançou mais 39
escolas de Ensino Fundamental Anos Finais, 26 escolas de Ensino Médio e 48 escolas de
Ensino Fundamental e Médio. (SÃO PAULO, 2014, p. 5.)
Recentemente, no mês de janeiro de 2015, Geraldo Alckmin e o secretário da
Educação Herman Voorwald fizeram o anúncio da criação de mais 75 escolas de tempo
integral na rede de ensino paulista. Essa expansão faz com que o formato atinja também os
alunos mais novos do Ciclo 1 (1º ao 5º ano), com idades entre 7 e 11 anos. Com isso, o Estado
passou a contar com 493 escolas com jornada igual ou superior a 7 horas, atendendo 130
mil alunos (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO).
Ainda de acordo com as Diretrizes, em relação ao corpo docente, o PEI-SP exigiu um
regime de dedicação integral dos professores e demais educadores à unidade escolar, com
8 horas diárias de trabalho, somando 40 horas semanais 6. Além disso, o “regime de
dedicação integral prevê ainda uma avaliação de desempenho visando subsidiar os
processos de formação continuada dos profissionais e define sua permanência no
Programa”. (SÃO PAULO, 2014, p. 11)
Esse formato de ensino de tempo integral adotado por São Paulo foi inspirado
diretamente no modelo de Pernambuco, que teve início no ano 2000. Na época, um grupo
de empresários brasileiros sensibilizados com a situação de descaso enfrentada pelo
Ginásio Pernambuco, em Recife, imaginou que poderia colaborar com a revitalização do
espaço da escola, outrora vista como de excelência. Marcos Magalhães, então presidente da
Philips do Brasil, conseguiu apoio de diversas empresas como a Odebrecht, o ABN
Amro/Real Bank e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) para a grande
empreitada salvacionista e fundou o Instituto de Co-responsabilidade (sic) pela Educação
(ICE). Em 2003, a obra de restauração do edifício do Ginásio foi concluída e, no ano seguinte,
entrou em funcionamento a primeira escola em tempo integral da região – o Centro de
Ensino Experimental Ginásio Pernambucano – CEEGP, como uma parceria público-privada 7.
No entanto, o ICE não se contentou em apenas reformar as instalações do prédio da
escola e encontrou uma oportunidade de ouro de elaborar e testar nela um novo formato
curricular e de gestão escolar para o ensino médio de tempo integral. Como comenta Marcos
Magalhães:
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32F32F

32F32F

Tudo começou com a constatação incidental da degradação física de um
ícone da educação nordestina - O Ginásio Pernambucano. Em seguida,
com a mobilização da iniciativa privada para restaurá-lo e,
posteriormente, com o desdobramento desta iniciativa criando, a partir
Doravante, utilizarei a sigla PEI-SP ao me referir ao Programa de Ensino Integral do Estado de São
Paulo, instituído em 2012.
6 A dedicação integral do docente foi instituída pela Lei complementar n° 1.164, de 04 de janeiro de
2012 e pela Lei complementar nº 1.191, de 28 de dezembro de 2012.
7 O modelo de escola adotada por Pernambuco seguiu o formato de escola charter. As escolas charter
surgiram originalmente nos Estados Unidos nos anos 1990 e se caracterizaram pela parceria públicoprivada em sua gestão e pela adoção do ensino de tempo integral. Segundo Dias e Guedes (2010, p.
10): “Financiadas em parte pelo governo e em parte pela iniciativa privada, as escolas charter operam
livres de muitas leis e regulamentos a que está exposta a maioria das escolas públicas, podendo
inovar com maior facilidade na gestão do ensino”. Esse formato de gestão compartilhada das escolas
pernambucanas durou de 2004 a 2007. A partir de 2008, o ICE deixou de participar da seleção e
avaliação de docentes, ficando responsável apenas pela articulação de parcerias externas para
projetos extracurriculares nas escolas.
5
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do GP, uma rede de escolas de Ensino Médio públicas, porém, não
necessariamente estatais, objetivando uma nova forma de ver, sentir e
cuidar do jovem, preparando-o para a vida. (AÇÃO EDUCATIVA)
Fala interessante, pois essa preocupação do empresariado com a gestão da vida dos jovens
já explicita bem o caráter biopolítico do empreendimento. De acordo com o site do instituto,
O seu modelo de Gestão é baseado na Tecnologia Empresarial SócioEducacional, um potente instrumento para o planejamento,
gerenciamento e avaliação das atividades dos diversos integrantes da
comunidade escolar, inclusive dos estudantes. No seu Modelo
Pedagógico, além da vertente de base acadêmica, o ICE também está
investindo em modelos dirigidos à formação de base profissional.
(INSTITUTO DE CO-RESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO)
Formato de ensino empresarial criado por empresários. Aplaudidos como “modelo
de negócio” em reportagem da Revista Veja de março de 2008, os espaços que adotaram
esse formato são descritos como um “lugar sob o comando de ‘gestores’, onde os
funcionários são orientados por metas, têm o desempenho avaliado dia a dia e recebem
prêmios em dinheiro pela eficiência na execução de suas tarefas, [o que] pode parecer tudo
– menos uma escola pública brasileira” (PEREIRA, 2008, p. 78). De fato, essa experiência
parece ter sido realmente bem sucedida, uma vez que se tornou produto tipo exportação.
Novas escolas dessa linha foram criadas em Pernambuco ao longo dos anos e chegaram
também a Sergipe, Piauí, Ceará e Rio de Janeiro 8.
No caso de São Paulo, o ICE realizou estudos de público para organizar um modelo
mais adequado às condições locais. De acordo com as Diretrizes, no Estado,
324F324F

o modelo das escolas de Pernambuco sofreu ajustes, principalmente no
que tange aos critérios de inclusão das escolas, composição da equipe
escolar e avaliação de desempenho da equipe escolar, formação,
acompanhamento, gestão e finalmente na avaliação diagnóstica dos
alunos tendo como referência o contido no Currículo do Estado de São
Paulo. (SÃO PAULO, 2014, p. 10)
As diferenças se deram, como visto, mais no âmbito da organização das escolas e dos
critérios de seleção e manutenção do corpo docente e gestores, ainda que a obrigatoriedade
da dedicação integral dos professores aos espaços escolares tenha sido conservada. No
âmbito pedagógico, propriamente dito, contudo, a importação foi quase literal. Em 2012,
foram realizados em São Paulo pelo ICE encontros de formação com as Equipes de Direção
das Escolas, compostas pelos diretores, vice-diretores e professores. Participaram desses
encontros também alunos das escolas de Pernambuco. A intenção era a de que os estudantes
promovessem a replicação do chamado Protagonismo Juvenil, corpo e alma do modelo de
ensino criado pelo ICE.
O Protagonismo Juvenil é um dos princípios que norteiam o formato. O que se deseja
com ele é criar mecanismos de incentivo para que o aluno se engaje em questões presentes
no ambiente escolar e na comunidade em que vive. As Diretrizes o descrevem como “um
processo no qual o jovem é simultaneamente sujeito e objeto das ações no desenvolvimento
de suas próprias potencialidades” (SÃO PAULO, 2014, p. 14).

Uma lista de escolas que adotaram o modelo de ensino de tempo integral elaborado pelo Instituto
de Co-responsabilidade pela Educação pode ser encontrada no site da própria instituição.
Disponível em: <http://www.icebrasil.org.br/wordpress/index.php/programas/educacao-dequalidade/escolas-em-tempo-integral/rede-de-escolas/> Acesso em: 17 de fevereiro de 2015.
8
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Elaborado e sistematizado pelo empresário Bruno Silveira (1939-2006) e pelo
pedagogo mineiro Antonio Carlos Gomes da Costa (1949-2011), a partir de experiências
pedagógicas com adolescentes desenvolvidas por ações sociais da Fundação Odebrecht
desde o final da década de 1980, o Protagonismo Juvenil foi institucionalizado como prática
de ensino nas escolas reformuladas pelo ICE e também se adequou ao PEI-SP. O foco
principal são os jovens, que precisam ser trabalhados pelos educadores. Os professores
devem orientar a relação do adolescente consigo mesmo, com os demais adolescentes e com
situações do cotidiano escolar no qual ele atua. Como explica Costa (2000, p. 22):
Por que atuação solidária com pessoas do mundo adulto, ou seja, com
educadores? É muito simples. As crianças são heterônomas (dirigidas a
partir de fora); já os adultos são ou deveriam ser autônomos (dirigidos a
partir de dentro, de si mesmos). E os adolescentes? Os adolescentes,
qualquer pai, mãe ou educador sabe muito bem disso, não são
heterônomos, como as crianças, nem autônomos, como os adultos. Eles
são detentores de uma autonomia relativa. Sua vida é marcada pela
sucessão de circunstâncias e situações em que a autonomia e a
heteronomia se alternam e, às vezes, até se superpõem. Esse fato gera
situações confusas tanto para os adolescentes como para seus pais e
educadores. É nesse contexto que se configura a onipresente discussão
acerca dos limites na relação dos jovens com seus pais e demais
educadores.
Dessa fala de Costa desponta certa noção antropológica essencialista e uma visão
sobre a formação. A vida humana é classificada a partir do que o autor chama de autonomia.
Essa autonomia, vista como capacidade de refletir sobre si mesmo e com isso de se dirigir,
é entendida como uma qualidade inerente ao homem e que vai sofrendo modificações
progressivas ao longo do tempo. A fase inicial, a infância, é vista como período sem
autonomia, um estágio zero dessa escala evolutiva, por assim dizer. Já a fase final, a adulta,
é etapa de desenvolvimento pleno da capacidade de se autodirigir. Assim, a juventude seria
por essência o período intermediário e o alvo privilegiado da ação educativa-formativa. O
sujeito adolescente, deslocado e inseguro por natureza, deve ser moldado e direcionado no
caminho de uma vida socialmente desejável.
Ainda partindo de características que seriam próprias da juventude, as Diretrizes do
PEI-SP explicitam seus focos de ação:
Nesse período da vida, o jovem procura e experimenta oportunidades de
criação de espaços, de participar e de ser ouvido dentro e fora da esfera
escolar, e é mais do que importante garantir que tenham
acompanhamento e orientação pelos educadores. Para que isso ocorra, é
necessário que o ambiente escolar seja cuidadosamente pensado, de
modo a permitir ao educando conquistar a autoconfiança,
autodeterminação, autoestima, autonomia, capacidade de planejamento,
altruísmo, perseverança, elementos imprescindíveis no desenvolvimento
de suas habilidades e competências na conquista de sua identidade
pessoal e social (SÃO PAULO, 2014, p. 14).
Nesse trecho, o apelo à subjetividade dos jovens é mais que gritante. Em nosso
entendimento, o Protagonismo Juvenil se constitui como uma tecnologia de “governo da
alma” que age por meio da cooptação de uma interioridade psicológica. Estabelece-se,
assim, através de mecanismos de poder, um jogo incitatório que coloniza o desejo e produz
subjetividades de voluntariado (CALIXTO, 2009, p. 52).
Como nos esclarece Nikolas Rose (1998, p.43),
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Esse sujeito cidadão não deve ser dominado no interesse do poder, mas
deve ser educado e persuadido a entrar numa espécie de aliança entre
objetivos e ambições pessoais e objetivos ou atividades
institucionalmente ou socialmente valorizadas. Os cidadãos moldam suas
vidas através das escolhas que fazem sobre a vida familiar, o trabalho, o
lazer, o estilo de vida, bem como sobre a personalidade e sua expressão.
O governo age através de uma "ação à distância" sobre essas escolhas,
forjando uma simetria entre as tentativas dos indivíduos para fazer com
que a vida valha a pena para eles e os valores políticos de consumo,
rentabilidade, eficiência e ordem social. Isto é, o governo contemporâneo
opera infiltrando, sutil e minuciosamente, as ambições do processo de
regulação no interior mesmo de nossa existência e experiência como
sujeitos.
Ainda dentro dessa lógica de um poder que age por meio de mecanismos de
persuasão, o Protagonismo Juvenil conta com uma atividade chamada de Acolhimento.
O Acolhimento acontece nos primeiros dias de aula e durante esse
período os alunos são recepcionados na escola, não por adultos, mas por
um grupo de jovens que já passaram pelo Ensino Integral, e que
vivenciaram os princípios educativos dos 4 Pilares da Educação e os
conceitos e metodologias do Protagonismo Juvenil e do Projeto de Vida.
Durante o Acolhimento os jovens apresentam aos novos estudantes a
equipe escolar, os ambientes da escola e os fundamentos do modelo. Este
é um importante diferencial posto que os conceitos principais do modelo
escolar são explicados por jovens para jovens. Porém, a etapa principal
do Acolhimento consiste de atividades e dinâmicas de grupo que
objetivam despertar nos novos estudantes os valores e as bases para a
sua formação como cidadão autônomo, competente e solidário. (SÃO
PAULO, 2014, p. 20)
Dessa forma, os jovens ingressantes são incitados a estabelecer determinadas
formas de relação consigo e com os outros a partir de uma economia do exemplo. Existe
aqui uma aposta no reconhecimento do aluno mais velho por parte do adolescente
ingressante de um modelo de vida bem sucedida e plenamente integrada ao ambiente.
“Almeja-se a educação da vontade, a livre adesão dos destinatários. O exercício do governo
torna, assim, indistintas a autonomia e a obediência. (CALIXTO, 2009, p. 51)
A criação de clubes juvenis está prevista também como atividade do Protagonismo
Juvenil. Eles seriam espaços voltados ao protagonismo, “principalmente, quanto à
autonomia e à capacidade de organização e gestão, [e] são concebidos para se constituírem
a partir dos interesses dos estudantes” (SÃO PAULO, 2014, p.16). Mas engana-se quem
pensa que esses interesses podem brotar espontaneamente, já que fica a “ressalva de que
eles devam sempre atender a exigências de relevância para a formação escolar”. (SÃO
PAULO, 2014, p.16) Uma ânsia formativa aparece aqui. O simples lazer e divertimento não
são bem vistos no ambiente da escola de tempo integral. É sempre tempo de aprender e de
se formar. Essa operação que valora o ato formativo, segundo André Bocchetti (2013, p.
112), “transforma, em primeiro lugar, a realidade formativa do sujeito em um elemento
qualificador per si. Tudo pode, então, ser analisado a partir daquilo que provoca no
indivíduo em termos de preparo, fazendo da formação uma taboa de medida da existência”.
E a formação não para, pois aos alunos do Ensino Fundamental Anos Finais, que “em geral
ainda não possuem maturidade suficiente para criarem por si sós os Clubes Juvenis” (SÃO
PAULO, 2014, p. 16), o PEI-SP oferece aulas específicas de Protagonismo. O próprio
Protagonismo é institucionalizado como disciplina nessa fase escolar.
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Além disso, o Protagonismo juvenil estabelece a seleção de certo número de alunos
que devem integrar um grupo de “líderes de turma”. Tendo por objetivo o “aprendizado de
habilidades fundamentais de gestão, cogestão e heterogestão – de si próprio, do
conhecimento e do seu projeto de vida” (SÃO PAULO, 2014, p. 15), a formação de “líderes
da turma” seria a maneira “adequada” de alcançar essa meta. Esses líderes acompanhariam
reuniões regulares com a equipe gestora da escola com a intenção de democratizar a
participação do corpo discente nas áreas de decisão. É importante notar uma urgência na
institucionalização de todas as práticas do ambiente escolar. Todas as ações de participação
só são aceitas como legítimas quando regulamentadas com antecedência. Isso parece ter
por efeito enfraquecer atos políticos de reivindicação e rebeldia espontâneos que possam
despontar no cotidiano escolar.
Devemos atentar também para os termos “líder”, “gestão”, “cogestão” e
“heterogestão”, entre outros, tão típicos do léxico empresarial. O que está em jogo aqui, com
essa ênfase exaustiva no aprendizado para o autogerenciamento de todas as esferas da
existência dos alunos, é a constituição de um modo de vida cujo indivíduo deve “recriar
continuamente o seu eu ao se tornar agente de resolução de problemas, um indivíduo capaz
de escolher e colaborar em comunidade de aprendentes num processo de permanente
inovação, ou seja, um sujeito que seja responsável pelo progresso social e pela realização de
sua própria vida” (SANTOS; KLAUS, 2013, p. 75). Em suma, um sujeito microempresa, um
sujeito empresário de si mesmo, típico da arte de governar neoliberal.
Nessa direção, Alfredo Veiga-Neto (2000, p. 205-206) acredita que a escolarização
das massas é crucial na lógica neoliberal, pois tem a função de criar/moldar o sujeito-cliente.
Segundo Foucault (2008), ao estudar a racionalidade da política neoliberal na sua vertente
norte-americana, esse modelo não apenas toma a liberdade de mercado como princípio
organizador do Estado, como também se vale da economia como fator de inteligibilidade
das relações de caráter não econômico, como as relações sociais e políticas. A partir disso, é
possível elencar dois de seus elementos fundamentais, a saber, o conceito de homo
oeconomicus e o de capital humano. O homo oeconomicus neoliberal é diferente do existente
na concepção do liberalismo tradicional. “No neoliberalismo – e ele não esconde, ele
proclama isso – também se vai encontrar uma teoria do homo oeconomicus, mas homo
oeconomicus, aqui, não é em absoluto um parceiro de trocas. O homo oeconomicus é um
empresário, e um empresário de si mesmo.” (FOUCAULT, 2008, p. 310-311). Já a teoria do
capital humano vê o homem como capital para si mesmo. Dessa forma, quando se pensa em
educação, ela deveria ser entendida numa lógica de investimento, ou seja, como algo muito
mais amplo que o aprendizado escolar e o aprendizado profissional. Na constituição do
capital humano deveriam ser considerados, por exemplo, o tempo dedicado pelos pais a
seus filhos fora do ambiente escolar, o número de horas em que a mãe acompanha seu filho
enquanto ele está no berço, as horas de fato que os pais consagram a seu filho. Como
condensam Iolanda Santos e Viviane Klaus (2013, p. 73):
Portanto, serão o tempo dedicado, os cuidados proporcionados, o nível
de cultura dos pais e o conjunto de estímulos culturais recebidos por uma
criança que constituirão os elementos capazes de formar o capital
humano. E será no ambiente familiar (e escolar) que a vida poderá ser
calculada, quantificada e medida em termos de possibilidades de
investimento em capital humano.
Uma vida calculada, quantificada, medida em termos de investimento para o futuro.
Assim poderíamos descrever o Projeto de Vida, um dos pilares que, bem como o
Protagonismo Juvenil, sustentam o PEI-SP.
O Projeto de Vida também foi elaborado pelo ICE nas escolas pernambucanas. Ele é
o foco central para onde devem convergir tanto as ações pedagógicas quanto as ações de
gestão, “sendo construído a partir do provimento da excelência acadêmica, da formação
para valores e da formação para o mundo do trabalho. O Modelo Pedagógico dessa escola
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[que adotou o formato de ensino integral] é constituído para assegurar a construção do
Projeto de Vida” (SÃO PAULO, 2014, p. 17).
O Projeto de Vida seria uma espécie de mecanismo de engajamento, um incentivador
da permanência do aluno na escola e da continuidade de seus estudos. Como descrevem as
Diretrizes (SÃO PAULO, 2014, p. 18):
Parte-se, aqui, da constatação de que não basta que a escola ofereça boas
aulas, é igualmente necessário que haja interesse por parte dos jovens
em participar ativamente do processo de ensino e de sua aprendizagem.
Esse interesse recebe um importante reforço quando o jovem possui um
projeto, um objetivo, um desejo direcionado, bem como a consciência de
que a realização de seus sonhos depende daquilo que ele puder
aprimorar de si mesmo, com a escola. Assim, cabe à escola oferecer
recursos para que os jovens consigam atingir seu objetivo final. O aluno,
ao querer o fim (seu projeto de vida, a realização dos seus sonhos),
precisa querer os meios (as atividades escolares).
Ele deve agir devolvendo a “capacidade de sonhar” do aluno e se organiza como uma
disciplina chamada “Projeto de Vida”, oferecida tanto no Ensino Fundamental Anos Finais
quanto no Ensino Médio, com maior ênfase nesse último. A disciplina, segundo as Diretrizes,
deve proporcionar atividades de autoconhecimento, aprendizado de técnicas de gestão de
projetos e elaboração de visão de mundo (SÃO PAULO, 2014, p. 20), a partir de materiais
entregues ao docente responsável para uso nas aulas.
Já logo ao chegar ao ambiente escolar, durante o processo de Acolhimento que
descrevemos acima, o aluno ingressante começa a elaborar a escrita do que vai ser seu
projeto de vida:
[...] sendo uma prioridade no Modelo Pedagógico, o Projeto de Vida é um
esforço concentrado para atingir um determinado fim. Esse esforço se
desdobra em diversas atividades e pressupõe a definição de objetivos, de
um plano para alcançá-los e de suas respectivas ações. Cada aluno deve
materializar seu projeto de vida em um documento escrito a ser
constantemente revisado, tendo um professor responsável que assume a
tarefa de orientá-lo, tanto na construção inicial quanto no seu constante
aprimoramento. (SÃO PAULO, 2014, p. 19)
Deseja-se, desse modo, que o estudante estabeleça obrigatoriamente uma meta de
vida futura que deve ser escrita, revista e avaliada com frequência por um professor
orientador. Isso corresponde, segundo Nikolas Rose (2001, p. 194):
[...] às técnicas contemporâneas de subjetivação [que] operam por meio
do agenciamento, em toda uma variedade de locais, de uma interminável
hermenêutica e de uma relação subjetiva consigo mesmo: um constante
e intenso autoexame, uma avaliação das experiências pessoais, das
emoções e dos sentimentos em relação a imagens psicológicas de
realização e autonomia.
Fica claro, portanto que, com o Projeto de Vida, a construção de “um sujeito em
permanente processo de aprendizagem, em permanente reconfiguração de si, é o que se
estaria pretendendo que a escola formasse a partir dessa estratégia pedagógica” (SARAIVA;
VEIGA-NETO, 2009, p. 199). Essa é justamente a lógica do “aprender a aprender”, que
estabelece o aluno como empresário de si mesmo, que gere seu capital humano, num
processo de formação infinita, sempre por se realizar.
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Nesse sentido, é importante comentar que, apesar de a “auto-realização” do aluno
ser descrita no programa como finalidade última do Projeto de Vida, ela não pode ser
encarada como resultado definitivo de um trabalho de formação. Conforme diz Costa (2000,
p. 236):
A auto-realização – é bom que se esclareça – não é a resultante de um
objetivo atingido, de uma meta superada. Basta o jovem estar na direção
certa, desenvolvendo o seu projeto de vida, e já a estará realizando. Não
é necessário chegar lá. Cada passo na direção daquilo que dá sentido à
sua vida é para o jovem motivo de auto-realização.
Com isso, podemos dizer que não deve haver um fim para a formação, o processo é
o que verdadeiramente importa. O indivíduo deve sempre se engajar em sua formação, sem
nunca alcançar o resultado final.
O próprio termo “projeto” já remete à ideia de infinitude do ato de formação. O
formato projeto valoriza a ação do presente e vê o futuro como meta não necessariamente
realizável. Um projeto solicita sua reescrita ou conduz a outro projeto, num loop constante
que parece não ter fim. Como comenta Peter Pál Pelbart (2011, p, 99-100):
Um projeto é um dispositivo transitório, e a vida é concebida como uma
sucessão de projetos, tanto mais válidos quanto mais diferentes um dos
outros, e o que importa é ter uma ideia, um projeto, algo em vista ou em
preparação, com outras pessoas, mesmo sabendo que esse projeto é
transitório, que a associação com essas pessoas é temporária – isso em
nada deve arrefecer o entusiasmo.
Para além desse aspecto, outro ponto importante merece ser destacado aqui – o
Projeto de Vida como tecnologia de controle do tempo. O Projeto de Vida, conforme descrito
acima, força os alunos, sequestrados por mais de nove horas por dia no espaço escolar, já
desde a primeira aula, a elaborarem uma visão de seu futuro (sempre atrelada ao mundo do
trabalho, claro) e, a partir disso, com a ajuda de um professor, a trabalharem na sua
constante reescrita a fim de aproximarem-se cada vez mais desse destino. Ora, o que parece
estar em jogo aqui é reforço de um regime de temporalidade pautado pela busca de uma
antecipação do futuro no presente para melhor gerir a vida. Peter Pál Pelbart (1993, p. 33)
chamou esse regime, característico das últimas décadas, de “instantaneidade” e o
caracterizou como “instante sem duração, uma espécie de eterno presente, sem espessura,
pura persistência da retina na fonte teleluminosa em meio a uma simultaneidade virtual”.
O aluno, quando forçado a antecipar no presente o que poderá vir a ser seu futuro, por meio
de certas regras pré-estabelecidas pelo Projeto de Vida, acaba por dissolver o próprio
tempo. Preso no momento presente, ele enfraquece e despotencializa todo seu devir como
criação do novo, como algo impensável, não capturável, não formatável. A lógica desse
mecanismo de governo do tempo é a de que toda e qualquer possibilidade de futuro deve
ser prevista e controlada pela escola.
Contudo, apesar dessa breve e sufocante descrição que fizemos de alguns
mecanismos de governo da vida introduzidos pelo PEI-SP e da constatação de seu caráter
biopolítico, devemos nos lembrar de quando diz Foucault (2009, p. 155-156): “não é que a
vida tenha sido exaustivamente integrada em técnicas que a dominem e gerem; ela lhes
escapa continuamente”.
Seria preciso realizar, desse modo, uma investigação que atentasse para formas de
vida que despontam nesses espaços escolares. Observar novas formas de existência, modos
de constituição do sujeito para consigo e para com os demais, que se inventam nessas
relações sempre agônicas entre as forças de governo. Nessa direção, talvez fosse importante
retomar o que Peter Pál Pelbart, a partir de uma leitura de Deleuze, chamou de “biopotência
da vida”: “biopolítica não mais como poder sobre a vida, mas como potência da vida”.
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(PELBART, 2011, p. 25, grifos do autor) Assim, não seria o caso de se falar em uma vida
dominada na sua integralidade, mas de percebê-la como um objeto do poder, uma vez que
é ela própria que resiste ao poder. Nem vida capturada, nem vida em liberdade, mas vida
como ocasião justamente de poder-liberdade.
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RESUMO: Nos últimos anos, o envelhecimento populacional tornou-se um tema em
ascensão, compondo discussões nas áreas política, social, econômica e cultural. Com isto,
percebe-se a alta freqüência com que certos termos vêm sendo utilizados, muitas vezes
desacompanhados de maiores reflexões sobre esta utilização e o significo dos mesmos.
Entre eles, o Envelhecimento Ativo passa a receber cada vez mais destaque nas agendas,
ganhando força com a publicação da Política de Envelhecimento Ativo pela Organização
Mundial da Saúde. O presente artigo propõe-se a analisar e problematizar a utilização da
expressão, assim como os discursos e saberes contidos na Política do Envelhecimento Ativo,
na tentativa de compreender que interesses podem estar atrás destas orientações sobre o
envelhecer nos dias de hoje.
ABSTRACT: In recent years, population aging has become a topic on the rise, making
discussions in the political, social, economic and cultural. With this, the high frequency it is
clear that certain terms have been used, often unaccompanied by further reflection on this
use and the mean of them. Among them, the Active Ageing began to receive more and more
prominent on the agendas, gaining momentum with the publication of Active Ageing Policy
by the World Health Organization. This article aims to analyze and discuss the use of the
term, as well as speeches and knowledge contained in the Active Ageing Policy in an attempt
to understand whose interests may be behind these guidelines on age these days.

INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional tornou-se um tema em ascensão, compondo
discussões em inúmeras instâncias, entre elas, política, social, econômica e cultural. Isto
resulta na diversidade de olhares sobre o assunto, trazendo contribuições de diferentes
áreas. Entretanto, para aqueles já habituados ao conteúdo destes debates, percebe-se a alta
frequência com que certos termos vêm sendo utilizados nos últimos anos, muitas vezes
desacompanhados de maiores reflexões sobre a utilização e o significado dos mesmos. Entre
eles, o Envelhecimento Ativo passa a receber cada vez mais destaque nas agendas, ganhando
força com a publicação da Política de Envelhecimento Ativo na década de 90, pela
Organização Mundial da Saúde (OMS).
A expressão Envelhecimento Ativo, acompanhada pela teorização que a define, virou
uma referência na área do envelhecimento, ao propor um olhar ampliado sobre o indivíduo
idoso, que contempla as áreas fisiológicas, culturais e sociais de sua vida. Desta maneira, a
expressão parece prezar pelo desenvolvimento do indivíduo, visando o alcance de uma
saúde plena. Através de um discurso genérico e amplo e, à primeira vista, permeado de boas
intenções, a expressão Envelhecimento Ativo tornou-se o exemplo de um conhecimento que
é tomado como uma verdade absoluta no âmbito da saúde, sendo constantemente
reproduzido pelos profissionais no seu cotidiano de trabalho. Isto resulta em uma
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reprodução de lógicas e modelos de cuidado emoldurados em uma discursividade científica,
permeada por diferentes interesses.
O objetivo deste artigo é analisar e problematizar alguns dos discursos e saberes
contidos na Política de Envelhecimento Ativo (OMS, 2005), levantando perguntas e
estranhamentos frente àquilo que nos é dado como uma certeza no processo de
envelhecimento. Para isto, se faz necessário conhecer o trajeto e o contexto que culminou
na elaboração da Política.

OS PRIMEIROS ANOS
A discussão acerca do tema do envelhecimento populacional requer o conhecimento
mínimo dos fatores que contribuíram para a população brasileira, e para as populações de
diversos outros países, a alcançarem idades mais avançadas. Naquilo que já se encontra
escrito sobre o assunto, comumente é relatado que os países desenvolvidos previram esta
transição demográfica, adequando-se da melhor maneira possível para atender às
demandas de uma população idosa. Em contraponto, nos países em desenvolvimento, em
especial no Brasil, esta transição é descrita como acelerada e de surgimento abrupto,
deflagrando um grande despreparo por parte de políticas e serviços de saúde no cuidado a
esta população.
De qualquer modo, tanto países desenvolvidos, quanto aqueles em
desenvolvimento, tiveram que debruçar-se sobre este novo indivíduo que começou a
possuir mais anos de vida e que, com isto, passou a apresentar condições e estados até então
inexistentes e desconhecidos. No início do século passado, a esperança de vida ao nascer do
brasileiro era de 33,3 anos para o homem e 34,1 para a mulher, o que resultava em um
menor tempo de exposição a fatores de risco e menor tempo também para o
desenvolvimento de doenças (CHAIMOWICZ, 1997). Com isto, compreende-se que o
indivíduo que vive por mais tempo se torna suscetível a vivenciar novas situações de saúde.
Estas condições até então desconhecidas abrangem também aspectos relacionados
a mudanças sociais, culturais e psicológicas. O sujeito que vivia até aproximadamente os 34
anos - e que agora se encontra com 85 anos de idade - passa a ocupar novos espaços e
assumir outros papéis na sociedade. Com maior tempo de vida, ele estende a possibilidade
de desenvolver projetos, de construir novas escolhas e de percorrer outros caminhos.
Diante de tais transformações, deu-se início à busca e construção de conhecimentos
sobre o sujeito e o seu corpo que envelhece. Pode-se dizer que houve um boom de pesquisas
e estudos sobre o tema, tendo como ponto de partida o biológico, ou seja, o que acontece
dentro e fora do corpo com a passagem do tempo. Houve também uma vertente que se
debruçou sob os aspectos subjetivos destas mudanças e como eles interagem com a saúde
do indivíduo. De um modo geral, as pesquisas tinham o objetivo de analisar o processo de
envelhecimento e conhecer todas as modificações decorrentes dele, como a qualidade de
vida de idosos com diferentes níveis de atividade física ou a relação de bem-estar subjetivo,
estratégias de enfrentamento e apoio social em idosos (TOSCANO, OLIVEIRA, 2009;
GUEDEA et al, 2006).
No entanto, percebeu-se que não basta adicionar anos à vida, estes devem ser
vividos com autonomia, participação na sociedade e qualidade de vida. Estes novos saberes
ampliaram o entendimento sobre o tema e passaram a defender que o envelhecimento pode
ser vivido de maneira saudável e prazerosa, desconstruindo a ideia de que envelhecer seja
sinônimo de adoecimento, priorizando um envelhecimento bem-sucedido (SILVA; LIMA;
GALHARDONI, 2010).
A utilização do termo “envelhecimento bem-sucedido” teve início na década de
1960, com Havighurst (MOTTA et al, 2005), que propunha que a participação do indivíduo
em atividades estava relacionada à satisfação, à preservação da saúde e ao papel social do
idoso, ocasionando um processo de envelhecimento saudável (TEIXEIRA; NERI, 2008).
Vinte anos depois do surgimento do termo, Rowe e Kahn (SILVA; LIMA; GALHARDONI,
2010) adicionam a este conceito a ideia de fatores determinantes para um processo bem-

– 949 –

sucedido, afirmando que o mesmo depende da preservação da capacidade funcional e
cognitiva, de hábitos de vida saudáveis que resultariam em baixo risco de desenvolvimento
de doenças, no engajamento e envolvimento ativo do sujeito com a vida.
Porém, ao longo dos anos, esta expressão passou a sofrer diversas críticas e deixar
em aberto inúmeras perguntas: o que é ter um envelhecimento bem-sucedido? Qual o
significado de bem-sucedido para cada pessoa, com seus diferentes objetivos de vida? De
acordo com as autoras Teixeira e Neri (2008), o conceito gera debates por estar vinculado
a uma interpretação de bem-estar subjetivo, ou seja, as pessoas têm diferentes formas de
sentir e avaliar a própria vida. Além disso, pensar na noção de sucesso é pensar também na
noção de fracasso.
O questionamento ocorre também sobre os fatores que possibilitam ou não alcançar
este “bem-sucedido” envelhecimento. Estariam eles disponíveis para toda a população ou
apenas para uma parcela que possui recursos financeiros para investir no seu
envelhecimento? E aqueles que não alcançam o envelhecimento bem-sucedido, vão para o
oposto dele? Teríamos o envelhecimento mal-sucedido? Se na primeira expressão, temos o
completo bem-estar e um modo de viver saudável; na segunda, teríamos um estado de
desprazer, desconforto e falta de saúde, resultante em sofrimento? Aquele que não atingir
o envelhecimento bem-sucedido ficará desprovido de todos os seus sucessos e prazeres?
O que deve ser colocado em questão é que, na tentativa de criar novas maneiras de
envelhecer, criou-se também a exclusão daquilo e daquele que não segue o que é
preconizado por um discurso científico, que sustenta a normatização de um definido modo
de envelhecer. Senkevics (2012) reitera que “toda construção, seja de um sujeito ou de uma
identidade, envolve um grau de normatização, cujo efeito é a produção de excluídos”.
Portanto, aquele idoso que, por algum motivo, se desvia do que é idealizado, acaba por fazer
parte de um processo de exclusão, que resulta na sua própria culpabilidade.
Diante de tais questionamentos, o termo “envelhecimento bem-sucedido” passou a
ser considerado ultrapassado e abriu espaço para outras definições e conceituações. De
acordo com Lima, Silva e Galhardoni (2008), não existe um padrão único de velhice e a
mesma não deve ser considerada genericamente como mal ou bem sucedida. Afinal, o
envelhecimento é um fenômeno complexo que envolve questões de responsabilidade
individual e social. Ao incluir os fatores sociais neste processo, desconstrói-se aos poucos a
ideia de que o estado de saúde do idoso é responsabilidade única e exclusivamente do
indivíduo.
Com isto, o idoso sai da posição passiva que ocupava, onde era percebido apenas
como receptor de cuidados ou como incapaz de realizar o próprio autocuidado. Ele passa a
ser compreendido como um sujeito ativo, em constante interação com o meio e a sociedade.
Entretanto, esta é uma transição que não aconteceu apenas no uso de terminologias e na
literatura científica. Ela vem acompanhada pelas mudanças culturais, sociais e econômicas
resultantes do acréscimo de anos à vida do indivíduo e dos “novos modos de ser”.
Estes “novos modos de ser” abrem espaço para a desconstrução de antigas crenças
e mitos sobre o ser velho, desvinculando-se da ideia de adoecimento e defendendo a
existência de um “novo idoso”, cheio de possibilidades e potencialidades. A área do
envelhecimento passa a falar de um indivíduo ativo, participativo, que busca a felicidade, a
qualidade da vida e o prolongamento da mesma.
Esta nova maneira de existir passa a ser ofertada aos idosos, composta por frases
promissoras e que “deslumbram” um novo futuro. Vende-se a ideia de uma vida plena e
saudável, onde o tempo livre, decorrente da aposentadoria, é preenchido por viagens e
atividades de grupo. São apresentadas as alegrias e as possibilidades, contanto que se
percorra um caminho pré-estabelecido. Como veremos a seguir, por vezes a área da saúde,
através de um discurso científico e biomédico, oferta ao idoso uma “receita de bolo”, com
itens a serem seguidos para o alcance da felicidade. Esta receita de bolo não vem
descontextualizada de um processo histórico.
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A POLÍTICA DE ENVELHECIMENTO ATIVO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE
A Organização Mundial da Saúde é uma das agências especializadas do sistema das
Nações Unidas, sendo considerada autoridade direta e coordenadora das ações sanitárias
no mundo. Tem como responsabilidade desenvolver um papel de liderança no que se refere
à saúde, configurando as agendas das investigações, estabelecendo normas, articulando
opções de políticas baseadas em evidências, prestando apoio técnico a países e monitorando
as tendências sanitárias (OMS, 2014).
Os documentos produzidos e publicados pela OMS são tidos como de grande
importância global e indutores de processos e políticas na área da saúde. Suas
recomendações são consideradas de forma inquestionável por diferentes atores envolvidos
na construção de políticas públicas e, com isto, exercem forte impacto sobre as temáticas do
campo da saúde. Isto pode ocasionar alguns riscos, como seguir normas e categorizações
sem o acompanhamento de uma maior crítica, a exemplo da Política de Envelhecimento Ativo
(OMS, 2005).
O primeiro esboço da Política de Envelhecimento Ativo, criado pela OMS, surgiu no
ano de 2001. Foi divulgado em oficinas ao redor do mundo, com o objetivo de incluir
sugestões de diferentes países e qualificar o material. Após este primeiro passo, a Unidade
de Envelhecimento e Curso de Vida da OMS, em 2002, formulou um documento intitulado
Active Ageing: a policy framework (OMS, 2002) como contribuição para a Segunda
Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre Envelhecimento, que aconteceu em Madri,
Espanha. Recomendações e sugestões provenientes das análises destes materiais, por
especialistas na área, resultaram na elaboração da Política de Envelhecimento Ativo, que tem
como objetivo fornecer informações e auxiliar na formulação de políticas públicas para o
envelhecimento saudável e ativo.
A versão em português da Política de Envelhecimento Ativo possui 61 páginas,
divididas em seis breves capítulos (OMS, 2005). Uma breve descrição do documento
permite conhecer os aspectos considerados importantes pela OMS. Como grande parte da
produção científica na área, o primeiro capítulo começa com uma descrição epidemiológica,
trazendo gráficos, tabelas e porcentagens sobre a proporção da população idosa no mundo
nos dias de hoje e sua previsão para os próximos vinte ou trinta anos. O segundo capítulo,
por sua vez, trata sobre os conceitos relacionados ao Envelhecimento Ativo, contemplando o
significado de outros termos utilizados no estudo do envelhecimento humano. O capítulo
seguinte, intitulado “Os fatores determinantes do envelhecimento ativo: compreenda as
evidências”, aborda, como o próprio título menciona, os inúmeros determinantes de saúde
que atuam no processo de envelhecimento. Defende que a compreensão e o conhecimento
das evidências auxiliam na elaboração de políticas e programas.
Em continuidade, o Capítulo 4 relata os desafios dos indivíduos e da sociedade frente
ao processo de envelhecimento, descrevendo diversas percepções e dificuldades já
conhecidas pelos profissionais que atuam na área, como a feminização do envelhecimento.
O último capítulo, seguido apenas por outro composto pelas referências, fornece propostas
para o enfrentamento dos desafios relatados, considerando três pilares fundamentais:
participação, saúde e segurança. Dentro disto, sugere o desenvolvimento de ações
intersetoriais que, por vezes, parecem amplas e abrangentes, por não se limitarem a uma
faixa etária específica. Isto acontece pela compreensão de que o envelhecimento é o
resultado de um processo que se desenrola ao longo da vida, deixando de ter início apenas
em uma determinada idade.
Ainda que breve, a descrição do documento permite uma maior familiarização com
o mesmo, conhecendo o enfoque e os aspectos abordados. Como dito previamente, o
objetivo é debruçar-se sobre a Política e permitir que alguns dos estranhamentos, advindos
das leituras e das vivências, possam ser deslumbrados, trazendo questões até então
despercebidas ou desconhecidas por muitos.
Pode-se refletir acerca do próprio título do documento: “Envelhecimento Ativo: Uma
Política de Saúde”. Para a OMS (2005), a palavra “ativo” refere-se à “participação contínua
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nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade
de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho” (OMS, 2005, p. 13). No
documento, afirma-se que o Envelhecimento Ativo envolve o processo de otimização de
oportunidades de saúde, participação e segurança, trabalhando diretamente com o conceito
de qualidade de vida e seus determinantes no envelhecimento.
Ao longo do documento, a expressão Envelhecimento Ativo tenta se desvincular da
ideia que enfatiza, prioritariamente, a realização de atividades físicas pelos idosos.
Entretanto, a contradição torna-se evidente ainda na capa do documento, onde foi
estampada a sombra e o formato de um corpo correndo. A figura está presente em todas as
páginas do documento. Não se trata de negar os possíveis benefícios advindos das ações de
promoção e prevenção, que contribuem para que o processo de envelhecimento ocorra de
forma mais saudável, mas sim de refletir e questionar sobre a existência de atividades
obrigatórias (ou desejáveis) neste processo.
A realização de atividade física é o “carro chefe” das ações de promoção à saúde e
prevenção de doenças. Existe uma ampla divulgação quanto aos benefícios advindos da
prática de exercício físico, tanto fisiológicos quanto psicológicos e sociais. Esta se torna uma
obrigação, tanto por parte dos idosos, quanto dos profissionais, que devem estimular “a
população idosa a incorporar um estilo de vida mais saudável e ativo”, como descrito no
Caderno de Atenção Básica – 19 (BRASIL, 2006, p.21). Estas atividades são apregoadas como
estratégicas. Por que estratégicas? Será que se insiste tanto na prática de exercícios pelos
benefícios gerados ao indivíduo ou pelos ganhos ao sistema? Qual, de fato, é a preocupação:
com o idoso ou com as despesas futuras que ele poderá gerar?
Desta maneira, constroem-se discursos que, por vezes, parecem indicar estas
“atividades obrigatórias”, constituintes de uma receita de bolo, ou seja, de uma fórmula
pronta, para a produção de um envelhecimento pleno e feliz. Na página 14 da Política de
Envelhecimento Ativo (OMS, 2005), encontra-se descrito que a utilização do termo que dá
título à Política procura transmitir uma “mensagem mais abrangente do que
envelhecimento saudável”, reconhecendo outros fatores determinantes que afetam a saúde
no decorrer do processo de envelhecimento de um indivíduo ou população.
No entanto, não basta apenas incluir e reconhecer a existência de outros fatores
determinantes, além daqueles relacionados às escolhas e decisões pessoais, para que o
envelhecimento seja visto de maneira diferente. Parece ter havido apenas uma transição na
utilização das expressões, “Envelhecimento Saudável” ou “Envelhecimento Bem-sucedido”
para o uso de “Envelhecimento Ativo”, com o acréscimo de alguns itens. A lógica segue a
mesma, pois se todos sabem os benefícios da prática de atividade física, se são
disponibilizados locais para realização da mesma, desta maneira, recai-se novamente na
armadilha de culpabilizar o indivíduo. Afinal, se o exercício foi incentivado e oportunizado
e, mesmo assim, não realizado, de quem é a culpa?
Ribeiro (2012) escreve em seu texto “O envelhecimento `ativo´e os
constrangimentos da sua definição”, que a expressão recai na polaridade ativo versus
passivo, e que o conceito de atividade acaba ligando-se à noção de produtividade, pensando
então em um envelhecimento produtivo. Em comparação com as expressões utilizadas
anteriormente, a atual demonstra preocupação com as dinâmicas do mercado de trabalho e
com o valor social concedido a quem se mantém ativo. Com isto, o Envelhecimento Ativo
torna-se um instrumento de participação econômica, vinculando-se a um caráter de capital
e produtividade.
Afinal, pode-se levantar hipóteses nas quais os idosos mais jovens são vistos como
indivíduos em potencial para permanecerem no mercado de trabalho, desencadeando uma
série de eventos e benefícios: o idoso que trabalha pode seguir contribuindo com a receita,
custando menos aos cofres públicos no que se refere a aposentadorias e pensões; o trabalho
oportuniza o convívio social, evitando ou postergando o aparecimento de doenças
decorrentes do isolamento e da solidão, que resultam em altos custos aos sistemas de saúde;
o idoso que trabalha, por vezes, mantém sua estabilidade financeira, configurando um novo
alvo para o mercado de consumo.
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O documento da OMS (2005) reforça a importância do Envelhecimento Ativo, na qual
os idosos possam continuar representando um “recurso” para suas famílias, comunidades e
economias. Faço uso das aspas na palavra recurso com o objetivo de dar-lhe ênfase, de
realçar e de problematizar o significado de se pensar nos sujeitos, velhos ou não, como
recursos. Recursos para quem ou para quê? No Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2014),
recurso pode ter inúmeros significados: ato de procurar auxílio ou socorro; meio, o que
serve para alcançar um fim; bens, riquezas, meio de vida; entre outros. Desta maneira, podese entender que manter o corpo ativo é também mantê-lo produtivo, tornando-se um meio
para alcançar um fim. Fim este de permanecer sendo “útil” para a sociedade, seja no âmbito
familiar ou político.
Com a transição demográfica e o aumento da expectativa de vida, a sociedade viu
seus velhos tornarem-se cada vez mais presentes no dia-a-dia. Esta presença de indivíduos
- que agora vivem mais - fez com que eles se tornassem alvo e interesse do Estado, pois
acarretam mudanças no funcionamento da própria sociedade. Surge um novo público,
composto por pessoas de sessenta anos que ainda trabalham, produzem, mas,
principalmente, consomem. Cria-se um novo mercado de consumo, que oferece os mais
variados produtos, materiais e tratamentos na busca de satisfação pessoal.
Para desconstruir a antiga associação de envelhecimento e adoecimento, e com
objetivo de evitar tal destino, os futuros idosos - e aqueles que já atingiram os sessenta anos
- passam a adquirir todos os tipos de tratamento, sejam eles estéticos, psicológicos ou
médicos.
A questão é refletir sobre qual nossa “utilidade” nessa sociedade: produzir,
consumir, manter, viver? Estas são apenas algumas das reflexões que devem ser feitas,
diante de um documento que se constitui como base para a formulação de políticas e
desenvolvimento de ações na área do Envelhecimento Ativo. São orientações fornecidas a
gestores e profissionais em âmbito mundial, fazendo com que certos interesses e temas
sejam constantemente reproduzidos e naturalizados ou até mesmo banalizados, entre
aqueles que atuam profissionalmente na área.

A PADRONIZAÇÃO DE UM CICLO VITAL
Parece existir um forte desejo, por parte de gestores, trabalhadores e da própria
sociedade, de que o envelhecimento da população aconteça de forma saudável,
proporcionando maior qualidade de vida e bem estar aos indivíduos. Alcançar a velhice de
maneira estável, ou seja, usufruindo de conquistas anteriores, sejam elas simbólicas ou
materiais, com segurança financeira e saúde, parece ser o objetivo almejado por muitas
pessoas.
Para a concretização de tais metas e o alcance de uma velhice “tranquila”, os
indivíduos começam a se preparar muitos anos antes para esta fase do ciclo vital. A garantia
de uma aposentadoria ou outra fonte provedora de recursos assegurava a estabilidade
financeira e a continuidade de um padrão de vida. O mesmo acontece na área da saúde, onde
os discursos sobre os hábitos de vida saudáveis, ao longo da vida, indicar resultar em uma
velhice com maior qualidade de vida e menor presença de doenças.
As evidências científicas reforçam a importância da adoção de um estilo de vida
saudável, pois defendem que os fatores comportamentais são determinantes no processo
de envelhecimento do sujeito. Pesquisas e mais pesquisas divulgam as causas e
consequências de comportamentos que devem ser evitados e daqueles que devem ser
estimulados, como: não fumar, não consumir álcool em excesso, praticar atividades físicas
de duas a três vezes por semana, manter uma alimentação saudável, dormir oito horas por
noite, beber dois litros de água por dia, escovar os dentes para prevenir as cáries, entre
muitos outros (BRASIL, 2006).
As evidências são utilizadas para dizer o que é bom ou ruim, certo ou errado, e
fornecer, mais uma vez, uma “receita de bolo” para a obtenção de uma saúde plena. O uso
de números e porcentagens garantem ao discurso a cientificidade dos fatos, atribuindo-lhes
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valores de verdade e certeza absoluta. Estas evidências se tornam um instrumento
poderoso, fazendo uso da ciência, de dados comprovados e produzindo um conhecimento
de muita credibilidade e de difícil (ou quase impossível) contestação. Desta forma, o
conhecimento científico incide sobre comportamentos e hábitos de vida e é utilizado como
principal recurso em um jogo disciplinador de corpos e mentes.
Os discursos nos dizem o que devemos comer, como devemos agir, como devemos
viver, com a promessa do alcance de ideais: ideal de saúde, ideal de beleza, ideal de
felicidade. A obtenção de tais resultados recai em uma lógica individualista, fazendo-nos
crer que depende apenas dos comportamentos que temos e rejeita os fatores sociais,
econômicos e políticos. Fica subentendido que o indivíduo que não cumpre as normas e
padrões e se desvia dos mesmos torna-se responsável pelo seu próprio adoecimento
(BATISTELLA, 2007).
De um lado, a noção de culpa e responsabilidade: e, do outro, a oferta de um padrão
de comportamento que leva à obtenção da saúde e de um maior número de anos de vida,
que reforçam a busca de um ideal criado e manipulado, revelando o desejo de que todos os
indivíduos busquem a perfeição e, portanto, se comportem da mesma maneira. “Controlamse as diferentes formas de vida e formas do viver, homogeneizando-as em padrões
subjetivos e estéticos ao sabor do capital” (COELHO; FONSECA, 2007, p. 65). As autoras
defendem a ideia de que o discurso atual associou a ideia biológica de sobreviver com os
desejos de “viver melhor, viver com qualidade”, tornando a vida o maior investimento de
tempo, dinheiro ou pré-ocupação. Dimensiona-se a saúde a um determinado estilo de vida,
que rege e regulamenta a existência. A oferta de um ideal de corpo e vida perfeitos faz com
que os indivíduos sigam as normas e padrões, na busca cega de promessas. A possibilidade
do alcance de uma existência feliz fica submetida a regras higiênicas, regimes de ocupação
de tempo e modelos ideais de desempenho físico e corpo perfeito (FONSECA; LOPES, 2011).
Como afirma Pelbart (2006) ao citar Ortega, trata-se de adequar o corpo às normas
científicas da saúde, longevidade e equilíbrio.
Da promessa de riquezas e posses, passamos àquelas de saúde e bem-estar. Nos dias
de hoje, não basta apenas prolongar a vida. A juventude, os anos dourados, também devem
ser “esticados” à máxima eternidade possível. Enquanto isto, o envelhecimento deve ser
combatido, evitado e até mesmo negado. Devemos morrer eternos jovens de oitenta anos,
no mínimo.
A partir do uso de um discurso científico e político, temos a ideia de um
envelhecimento permeado de prazeres, alegrias, riquezas, onde não haverá espaço para a
dor, o sofrimento, mas principalmente, para a própria velhice. Por que os indivíduos acima
de sessenta anos tornaram-se alvo de um poder que regulamenta a existência, quando antes
bastava a ele que fossem velhos? A quem interessa que se tornem idosos jovens, felizes,
bronzeados, aventureiros, malhados e sarados, que em nada lembram os avós de
antigamente? Não seriam eles idosos-produto de uma sociedade capitalista e cada vez mais
individualista?
Mais uma vez, são perguntas que não possuem respostas prontas. Talvez não
possuam apenas uma resposta. Mas, o ato de perguntar possibilita que se crie um
movimento, um tensionamento frente a estas questões sobre as quais estão sendo
produzidas inúmeras verdades, políticas, obrigando-nos a adoção de certos estilos de vida.
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RESUMO: Este estudo problematiza o processo de escolarização instituído em um espaço
não escolar e seus contornos biopolíticos. Trata-se de uma Organização Não Governamental
que, em sua fundação em 2003, se propunha a ser um espaço que escapasse da forma-escola
e que se misturasse à comunidade na qual estava inserida, promovendo a vida por meio de
encontros com a arte. Porém, em um dado momento, em meio às forças que constituem e
atravessam o território onde se atua, ela se vê empreendendo movimentos escolarizados
para manter-se em atividade. Esse espaço, extinto no final de 2013, faz parte das
investigações do Grupo de Pesquisa Currículo, Espaço, Movimento (CEM/CNPq), vinculado
ao Mestrado em Ensino do Centro Universitário Univates. Metodologicamente, o estudo
opera com a noção de genealogia em Foucault (2013), portanto, a intenção não é buscar
uma origem dos processos de escolarização nesse espaço, mas muito mais as forças que
nesse espaço-tempo operaram fazendo emergir esses movimentos. Por esse motivo, a
aproximação do espaço deu-se a partir de entrevistas gravadas, reunião de diversos
documentos da instituição, como matérias de jornal, estatuto e regimento interno,
informativos e relatório de projetos desenvolvidos. Os resultados parciais desta
investigação nos possibilitam perceber a trama cerrada da escolarização e seus contornos
biopolíticos que, ao serem compreendidos como algo natural dentro dos espaços escolares,
se espraiam e habitam os demais espaços que realizam algum trabalho educativo.
PALAVRAS-CHAVE: escolarização – biopolítica – espaços não escolares
SCHOOLING AND BIOPOLITICS:
ON THEIR EFFECTS ON A NON-SCHOOL SETTING
ABSTRACT: This paper problematizes the schooling process in a non-school setting and its
biopolitical delineations. A Non-Governmental Organization, founded in 2003, aimed to
work differently from the conventional school standards and blend with the community in
which it was located, by fostering life by means of art meetings. However, at a certain
moment, amidst forces that both constitute and cross the territory in which it acted, the
organization had to adopt traditional schooling processes in order to continue to perform
its activities. The organization, which was closed at the end of 2013, has been investigated
by the Research Group known as Curriculum, Space, Movement (CEM/CNPq), which is
linked to the Teaching Master’s course in Univates University Center. Methodologically, this
study has operated with the notion of genealogy by Foucault (2013), therefore, it is not
intended to search for the origin of schooling processes carried out in that place; rather, the
focus is on the forces that were put into operation in the organization and gave rise to those
movements. For this reason, the place was approached through recorded interviews,
gathering of several institutional documents, such as newspaper reports, statute, internal
regulations, bulletins and project reports. Partial results from this investigation have
enabled us to perceive a strong schooling mesh and its biopolitical delineations, which have

– 957 –

been spread and inhabited the other settings that perform educative work, by being
regarded as something natural in school settings.
KEYWORDS: schooling – biopolitics – non-school settings
Do processo de escolarização instituído em um espaço não escolar e seus contornos
biopolíticos: eis a temática do presente artigo. Ou, dito de outro modo, o modelo escolar
como medida de qualidade para qualquer trabalho educativo aliado a um projeto
biopolítico, de governo da infância e da juventude. Buscando visibilizar essas tramas, na
primeira seção apresentamos a pesquisa maior, que abriga este estudo, os materiais de
pesquisa que dão materialidade à investigação e o olhar metodológico adotado: a noção de
genealogia em Foucault. Na segunda seção apresentamos a organização não governamental
- ONG, espaço não escolar investigado e o processo de escolarização engendrado no interior
de seus movimentos. E por fim, na terceira seção, a partir de estudos já realizados, tecemos
a argumentação central do artigo, problemática que emerge dos materiais de pesquisa.

DA PESQUISA: UMA APROXIMAÇÃO GENEALÓGICA
Este estudo faz parte das investigações da pesquisa maior denominada O currículo
em espaços escolares e não escolares no Brasil e na Colômbia: diferentes relações com o
aprender e ensinar, desenvolvida pelo Grupo de pesquisa Currículo, Espaço e
Movimento (CEM/CNPq), vinculado ao Mestrado em Ensino do Centro Universitário
Univates. A pesquisa tem o objetivo de investigar as especificidades curriculares em espaços
escolares e não escolares, bem como os movimentos escolarizados e não escolarizados e
suas relações com o aprender e o ensinar. A investigação acontece em quatro espaços: dois
espaços escolares – uma escola no Brasil e outra na Colômbia – e dois espaços não escolares
– uma Organização não governamental - ONG e uma Fundação de Arte, ambas no Brasil.
Antes de adentrarmos nos movimentos empreendidos na ONG, espaço não escolar
que é o foco das investigações deste artigo, faz-se necessário compreendermos como, no
contexto da pesquisa maior, se compreende as noções de espaço e movimento, operadores
centrais nesta pesquisa.
O espaço se refere ao escolar e não-escolar e o movimento se reporta ao escolarizado
e não-escolarizado, elementos que se imbricam e produzem educação porque conforme
Corrêa e Preve (2011, p. 187) "Educação é qualquer movimento que produz uma
modificação" assim como a escolarização também é educação "só que vinculada a objetivos
institucionalizados" (Idem). Portanto, o espaço escolar refere-se às instituições formais de
educação que são dirigidas e organizadas a partir de diretrizes nacionais, já os espaços não
escolares compreendem outras organizações que não possuem objetivos formais de ensino
podendo este acontecer na rua, em ONG's, projeto sociais, teatros, museus, entre outros.
Já os movimentos compreendem os modos de ocupar os espaços. Eles podem ser
escolarizados, baseados na forma-escola, modelo inventado na modernidade (GAUTHIER;
TARDIF, 2010; DUSSEL; CARUSO, 2003), com organização e prática da sala de aula, papeis
definidos do professor e aluno, modos de regulação e controle dessas relações. Os
movimentos não escolarizados são entendidos como aqueles outros modos de ocupar os
espaços que possibilitam relações diferentes com o tempo e os sujeitos envolvidos, criando
outros agenciamentos e composições. Mas é importante destacar que ambos movimentos
podem acontecer tanto em espaços escolares quanto não escolares simultaneamente
porque um é atravessado e constituído pelo outro constantemente.
A breve descrição destes operadores nos auxilia na tessitura deste artigo que
pretende discutir o processo de escolarização engendrado no interior de um espaço nãoescolar que tinha como objetivo, no início de suas atividades em 2003, ser um espaço que
escapasse da forma-escola e que se misturasse à comunidade na qual estava inserida,
promovendo a vida por meio de encontros com a arte. Mas em um dado momento, em meio
às forças que constituem e atravessam o território onde se atua, a ONG se vê empreendendo
movimentos escolarizados para manter-se em atividade. Movimentos que a
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despotencializaram, fragilizando sua relação com a comunidade e também o próprio
trabalho desenvolvido, ocasionando a finalização de suas atividades no ano de 2013.
Como o estudo faz uso da noção de genealogia em Foucault (2013), as aproximações
do espaço investigado se deram a partir de entrevistas gravadas 1, reunião de diversos
documentos da instituição como matérias de jornal, estatuto e regimento interno,
informativos e relatório de projetos desenvolvidos porque, conforme o autor (2013, p. 56),
"a genealogia exige, portanto, a minúcia do saber, um grande número de materiais
acumulados, exige paciência". Esses materiais, durante sua análise, fizeram emergir a
problemática que nos mobiliza na escrita: de que maneira o modelo escolar se torna medida
de qualidade para qualquer trabalho educativo?
Do horizonte teórico por onde se olha não se pretende comparar muito menos
valorar o escolar e não escolar; o escolarizado e o não escolarizado. A intenção é mostrar,
com os materiais de pesquisa, as forças que neste espaço-tempo de vida da ONG operaram
fazendo emergir estes movimentos de escolarização. Conforme Nietzsche (1998) assumese um olhar perspectivado, um olhar que "sabe tanto de onde olha quanto o que olha"
(FOUCAULT, 2013, p. 76). Para Foucault (2013) a genealogia é o
325F325F

[...] acoplamento do conhecimento com as memórias locais, que permite
a constituição de um saber histórico das lutas e a utilização desse saber
nas táticas atuais. Nessa atividade, que se pode chamar genealógica, não
se trata, de modo algum, de opor a unidade abstrata da teoria à
multiplicidade concreta dos fatos e de desclassificar o especulativo para
lhe opor, em forma de cientificismo, o rigor de um conhecimento
sistemático. Não é um empirismo nem um positivismo, no sentido
habitual do termo, que permeiam o projeto genealógico. Trata-se de
ativar saberes locais, descontínuos, desqualificados, não legitimados,
contra a instância teórica unitária que pretenderia depurá-los,
hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conhecimento verdadeiro,
em nome de uma ciência ditada por alguns (p. 267-268).
A partir dos materiais de pesquisa pretende-se mostrar a trama cerrada dos
processos de escolarização e sua íntima relação com a biopolítica que, enquanto um
discurso majoritário e hegemônico opera sobre movimentos, espaços e saberes
considerados menores, muitas vezes, subjugando-os.

DO ESPAÇO E SEUS MOVIMENTOS
Trata-se de uma ONG, localizada em um bairro periférico de um município da região
central do Rio Grande do Sul. Este espaço, fundado em 2003, tinha como seu principal
objetivo a "potencialização da vida", compromisso explicitado no estatuto social e
regimento interno da organização. A ONG se propunha a um trabalho diferente com as
crianças e adolescentes daquela localidade, queria se misturar aos movimentos da
comunidade a partir de um trabalho com oficinas itinerantes que promovessem encontros
com a arte, literatura, música, dança, esporte e lazer numa dinâmica que escapasse da
forma-escola.

Foram realizadas duas entrevistas, uma em 2013 e outra em 2014. No decorrer o artigo, tanto as
entrevistas quanto os demais materiais de pesquisa serão colocados em retângulos para se
destacarem das demais citações.
1
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[...] o que a gente queria era fazer um trabalho contrário que tem a escola, por
isso a história de criar com esse bairro [...] (Entrevistado A - Entrevista 1).
[...] para ONG era assim, não era escola, não devia ter um rigor de cobrança de
presenças. O espírito deles era que as crianças fossem voluntariamente pra lá,
aproveitassem do que a ONG oferecia, mas sem aquele rigor de escola, de
cobrança. (Entrevistado C - Entrevista 2).
Quadro 1 - Não era escola
As oficinas eram ministradas por pessoas voluntárias que tinham interesse e
vontade de compartilhar o que estudavam e/ou gostavam de fazer, portanto, estas oficinas
não eram remuneradas e aconteciam conforme a disponibilidade dos oficineiros. Isso
também, porque a ONG viveu seus primeiros quatro anos sem recursos governamentais,
apenas com verbas advindas de sua mantenedora na França. As oficinas não determinavam
público, faixa-etária, duração, elas aconteciam para quem e com quem quisesse fazer parte.
O espaço da ONG era aberto para a criação e a experimentação tanto dos voluntários quanto
das crianças e adolescentes que ali conviviam.
Muitas oficinas aconteciam na organização, dentre elas: oficina de ballet, capoeira,
hip-hop, teatro, literatura, música, futebol, jiu-jitsu. Todas aconteciam em dias e horários
alternados e cabia às crianças e adolescentes escolher de quais gostariam de participar. As
atividades não eram obrigatórias, participava quem tivesse vontade de fazer e saber. Essa
dinâmica estabelecia uma outra relação dentro do espaço, como também do espaço com a
comunidade. A intenção era que tanto os voluntários quanto as crianças e adolescentes ali
estivessem por prazer, e não uma vontade condicionada pela coerção, alimentação ou
quaisquer outros benefícios. Podemos perceber isso na fala de um dos entrevistados que
atuou na gestão da ONG por um período:
[...] tinha uma época, quando a gente começou assim durante anos, a gente não
oferecia almoço nada de refeição porque uma das coisas que a gente percebia
que as crianças iam muito para esses projetos em função [disso], vão lá porque
lá tinha, oferecia uma coisa tal. Então a gente não oferecia nada a não ser a
própria oficina, a atividade, o espaço de convivência [...] (Entrevistado B Entrevista 1).
[...] as oficinas que eram oferecidas todos os dias da semana, mas elas eram
super itinerantes, assim tinha um mês que tinham muitas oficinas, no mês
seguinte um voluntário já não vinha, mas então se tinha que sair atrás de outro.
A ideia que as crianças poderiam ir se elas quisessem, se elas quisessem ir todo
dia pra lá elas poderiam, se elas quisessem uma vez por semana só podiam, se
elas quisessem só na quarta na oficina das duas às três podiam, e se quisessem
ficar lá brincando livre poderiam também. Quer dizer, o único compromisso
que a gente sempre enfatizava com as crianças era o compromisso deles com
o grupo [...] na medida em que eles se inscreviam na oficina esse era o
compromisso deles entende, se eles não quisessem se inscrever não
precisariam mas se eles se inscrevessem naquela oficina eles tinham que
entender que o oficineiro vinha, que os colegas vinham tal e aí eles tinham esse
compromisso com ele, com o grupo, era uma coisa de confiança e de vínculo
que eles estabeleceram (Entrevistado B - Entrevista 1).
Quadro 2 - Confiança e vínculo
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Como a proposta da ONG era se misturar ao bairro, sua estrutura era aberta, sem
muros, cercas e portões eletrônicos, constituindo-se como uma extensão do bairro, sem
demarcação de território, integrada. A ONG se compunha com as imagens do bairro. Uma
casa em meio às árvores. Seus limites confundiam-se com a estrada que ali pertinho passava
e com a quase floresta que encobria seus fundos com grande sombra. A ONG, casa aberta
por todos os lados. Em tempos em que cada vez mais a administração da vida se potencializa
em termos biopolíticos no sentido de “regulação e regulamentação do corpo-espécie da
população” (GADELHA, 2009, p. 120), as instituições que atendem crianças e jovens não
podem se abster de seu compromisso com as demandas desse estado governamentalizado.
[...] a partir do século XVIII, as sociedades ocidentais modernas adentram
na era da governamentalidade, na qual o Estado tem garantida a sua
sobrevivência, não mais puramente como Estado de justiça ou Estado
administrativo, nem tampouco como um tipo de Estado a que
corresponde uma sociedade normalizada e regulamentada, mas como
um Estado de governo, um Estado governamentalizado. Desde então,
embora ainda perdurem mecanismos e dispositivos de normalização e
regulamentação para o efetivo governo das populações, desenvolve-se
uma biopolítica que atua, sobretudo, pelo controle, assentada
primordialmente em dispositivos de segurança, dando ensejo à
emergência de sociedades de controle. (GADELHA, 2009, p. 136).
O fato de que esses dispositivos de segurança constituam o espaço escolar, não se
configura mais como uma novidade para quem pesquisa no campo da educação buscando
um olhar ampliado para as políticas que constituem esse espaço. Várias foram as pesquisas
que em suas produções destacam a relação entre educação e biopolítica. Um exemplo são
os estudos desenvolvidos e publicados no livro "Inclusão e Biopolítica" (FABRIS; KLEIN,
2013) que reúne uma série de pesquisas que operam com a noção de biopolítica para
analisar e tensionar a relação entre inclusão e educação.
O que nos mobiliza na produção dessa escrita, porém, é a instituição da escola e de
seus contornos biopolíticos como modelo a ser seguido na constituição de qualquer espaço
educativo que atue junto a crianças e jovens. Nos inquieta o fato de que nada possa existir
fora dos mecanismos de segurança instituídos pela sociedade governamentalizada de forma
que o controle estatístico da vida das populações tenha a escola como um dos espaços mais
privilegiados para a sua efetivação. É desses contornos biopolíticos do processo de
escolarização que trata a seção seguinte.

DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO E SEUS CONTORNOS BIOPOLÍTICOS
Em outro texto uma de nós analisa “que movimentos operaram no alargamento do
alcance da escola sobre a população, de modo que hoje ela seja essa instituição universal,
obrigatória e praticamente naturalizada na sociedade ocidental” (HATTGE, 2013, p. 79).
Nessa análise fica visível que a “instituição do Estado Moderno e a estatização da escola”
(HATTGE, 2013, p. 85) foram pontos-chave na consolidação da escola como a grande
verdade à qual todos nos curvamos (HATTGE, 2013). A escola e o Estado guardam entre si
uma relação de imanência, ou seja, instituem-se mutuamente. Dito de outra forma, o Estado
Moderno não se constituiria da forma como o conhecemos sem a escola como um dos seus
pilares centrais. De outro lado, a escola moderna se configura da forma como a conhecemos
a partir de um processo de governamentalização do Estado. Costa (2005) afirma que a
escola assumiu uma “missão civilizadora” (p. 1260), a qual teve um papel fundamental no
processo de construção do homem moderno e da instituição da Europa como centro do
mundo. No seu desejo de “civilizar”, de tornar o outro “supostamente semelhante ao modelo
que lhe serviu de referência” (COSTA, 2005, p. 1261) fazia-se necessário destruir outras
formas de educação (VARELA; ALVAREZ-URIA, 1992).

– 961 –

A escola [...] é também uma instituição social que emerge enfrentando
outras formas de socialização e de transmissão de saberes, as quais se
verão relegadas e desqualificadas por sua instauração (VARELA;
ALVAREZ-URIA, 1992, p. 83).
E essa desqualificação pode ser percebida nos movimentos que levaram ao
fechamento da ONG. É possível visualizá-la quando um entrevistado relata qual era a
proposta da ONG e a visão da mesma perante os órgãos governamentais:
[...] não havia cobrança no resultado dessas aprendizagens, era uma coisa
mais... inclusive, logo assim no início a prefeitura, eles tinham dificuldades
de entender, eles queriam que a gente fizesse sempre registro de
presenças [...] assim fizesse uma coisa mais dogmática, mais escolar. Eles
custaram a entender que não era essa a proposta da ONG. A proposta deles
era de ser educativa mas sem aqueles dogmas, então, com liberdade
(Entrevistado C - Entrevista 2).
Quadro 3 – Uma coisa mais escolar
O “escolar”, ao ser utilizado como medida de qualidade de qualquer trabalho de
cunho educativo que venha a ser desenvolvido no seio do Estado Moderno, opera uma
desqualificação de qualquer outra forma de educação, e consequentemente, inviabiliza sua
continuidade. Ramos do Ó (2007) analisa que é “incontestável a presença generalizada da
escolarização como modelo educativo dominante” (p. 1) e reiteramos que essa dominância
só é possível graças ao aniquilamento de outras formas de socialização, produção de
conhecimentos ou mesmo construção de habilidades. Tudo passa a ser produzido na escola.
No contexto do século XIX, por meio da monopolização dos saberes
elementares pelo Estado, observa-se, portanto, a produção de um
dispositivo de inclusão de todos na civilização; [...] Como na
monopolização da força física, a monopolização dos saberes pelo Estado
diluiu as relações de saber na sociedade, particularmente entre as
populações pobres, fazendo desencadear todo um movimento de
contenção dos seus saberes e, com isso, tornando possível a delegação da
educação dos seus filhos ao Estado. (VEIGA, 2002, p. 98-99)
Em seu estudo, Veiga (2002), a partir do conceito foucaultiano de dispositivo 2 aliado
ao estudo do processo civilizatório, realizado por Elias (1993; 1994), analisa como a
escolarização se constitui em um “projeto de civilização” (VEIGA, 2002, p. 90). Segundo a
autora a escolarização da sociedade não teria sido possível sem a monopolização dos
saberes pelo Estado em nome de uma necessidade de "incorporação dos pobres na
sociedade civilizada" (Ibidem, p. 97). Portanto, a invenção da educação escolarizada como
uma "categoria da atividade social" (Ibidem, p. 98) tinha como objetivo atender as
demandas de um projeto de civilização que pretendia internalizar modos civilizados
326F326F

Para o filósofo francês Michel Foucault o dispositivo constitui-se em um conceito importante para
análises genealógicas e assume diferentes nuances em distintos momentos da produção intelectual
do autor. No caso da análise que empreendemos aqui nos auxilia a definição de dispositivo como “um
conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis medidas administrativas, enunciados científicos,
proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos” (FOUCAULT, 2013,
p. 364).
2
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Ocidentais de uma maneira hegemônica e de massa, mas sem minimizar as práticas de
diferenciação de classes.
Esse processo de escolarização começa no final do século XIX porque, até então,
havia um processo de pedagogização que estava muito mais preocupado com a
"aprendizagem das civilidades" (VEIGA, 2002, p. 99), ou seja, a transmissão das condutas e
comportamentos definidos como civilizados numa espécie de coerção externa ao sujeito e
que atingia apenas uma pequena parcela da população. Mas com o advento da escolarização
esse processo passa a ser internalizado nos sujeitos a partir de um conjuntos de práticas e
controle das mesmas, garantindo a previsibilidade de atingimento deste sujeito civilizado
para esta sociedade também civilizada. Dessa maneira a escolarização tornou-se um
dispositivo acoplado ao projeto de civilização que, ao propor outras relações entre o poder
e o controle dos indivíduos, possibilitou a solidificação dos controles estatais.
Dessa maneira é possível visualizar as linhas que colocamos em tensão neste artigo,
a escola torna-se a medida de qualidade para todo projeto educativo porque a ela cabe a
disseminação e o inculcamento de um modo de ser, estar e circular pela sociedade que só é
garantido pelas práticas e controles existentes em uma forma-escola, modelo controlado e
dirigido pelos poderes estatais. Ainda em Veiga (2002), concretamente
a escola estrutura-se como prática social com base no dispositivo
escolarização; é produtora e reprodutora de formas sociais, da
socialização, expressa na difusão da cultura escrita, do saber científico, e
na produção dos talentos e da individualização (p. 100).
Nesse sentido o fechamento do espaço da ONG, após inúmeras tratativas com o
poder público é justificado pelo não enquadramento a esses pressupostos normativos do
espaço escolar. Ao se beneficiar com o repasse de recursos do poder público para a
manutenção do trabalho, a ONG passa a ter uma outra relação com os órgãos municipais
porque, na medida que recebe os recursos precisa adequar-se às condições estabelecidas,
essas muitas vezes, semelhantes à escola.
[...] então assim, desde em relação à estrutura física começou: a estrutura
física tá muito pobre tem que melhorar isso, tem que ter isso, tem que ter
aquilo, tem que ter... e também em relação a recursos humanos, então
começou a se contratar. A prefeitura começou a dar a verba, aí o conselho
exigia, então, tem que ter uma assistente social, tem que ter uma psicóloga,
tem que ter, tem que ter horários, tem que ter ... (Entrevistado B - Entrevista
1).
[...] Eles achavam [Conselho] que nós tínhamos que apresentar pra eles, assim
como os outros apresentavam, as planilhas de presença e não sei mais o quê.
No fim a gente até teve que fazer. [...] A cada dois três meses tinham que
entregar um relatório, tinha que entregar, e até elas vinham visitar, as
assistentes sociais do Conselho, vinham ver como é. Marcavam e apareciam
lá, porque a nossa ONG era muito diferente por exemplo [...] de todas essas
outras instituições [do mesmo bairro] eram diferentes, eram estatutos, tudo
depende do estatuto da entidade. Acontece, nós éramos um pouco, assim, mal
vistos, eu sentia nas reuniões [do Conselho] (Entrevistado C - Entrevista 2).
Quadro 4 – Teve que fazer
Exigir, cobrar e controlar passaram a ser os imperativos que interferiram e
impactaram nos modos de funcionamento desta ONG. A resistência ao modelo, quando da
exigência do poder público, como é possível visualizar pelos excertos da entrevistas, por
exemplo, de uma organização de matrícula que possibilitasse o controle da frequência ao
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espaço e informações socioeconômicas das famílias, a exigência de profissionais
contratados, a necessidade de oferta de “merenda escolar”, melhorias na estrutura física
visando higiene e saúde e também a indicação de um fechamento do entorno do espaço em
nome da segurança das crianças e jovens que frequentavam a instituição, estas imposições
formam um conjunto de fatores que influenciaram no fechamento da ONG por irem na
contramão da sua filosofia: ser um espaço de encontros e de potencialização da vida. É em
especial nesse ponto que percebemos movimentos escolarizados aliados a contornos
biopolíticos instituindo outros processos dentro da organização. Ocorre que era preciso
administrar a vida que ali pulsava.
Os espaços de liberdade que a ONG buscava produzir em meio a encontros com a
arte e a vida causavam estranhamento, passando uma ideia de “falta de cuidado”, de falta de
comprometimento dos idealizadores daquele espaço. Toda essa disputa que tem seu
desfecho com o fechamento da ONG, torna inegável o fato de que vivemos em uma sociedade
na qual o imperativo da escolarização – e seus contornos biopolíticos – é tomado como
modelo e como medida de qualquer trabalho que se desenvolva junto a crianças e
adolescentes. Longe de negar a importância da escola e dos processos de escolarização nos
importa retomar outra vez o objetivo deste texto, qual seja, analisar os efeitos produzidos
pelo processo de escolarização levado a cabo no espaço não escolar investigado. Frente às
exigências colocadas pelo poder público o fechamento configurou-se como o modo de
resistência mais viável. Ou a ONG se tornava uma instituição praticamente escolar ou
fechava suas portas. Mas há uma questão que permanece e mobiliza a continuidade da
pesquisa: será possível produzir resistências a esse imperativo e propor outras formas de
encontros com a arte, com o esporte, com as manifestações culturais?
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RESUMO: O tema do cuidado de si em Michel Foucault encontra-se difundido em pesquisas
no Brasil, porém, há poucas pesquisas que aliam sua contribuição teórica às problemáticas
sociopolíticas contemporâneas. O presente artigo foi escrito com perspectiva de abordar o
cuidado de si e suas tecnologias para propor respostas à problemática da subjetivação da
sociedade contemporânea. Para tanto, a pesquisa se divide em duas partes: a) a primeira,
que trata da retomada teórica e conceitual do cuidado de si no período greco-romano e
explica o porquê da prevalência do conhecimento de si, isto é, por que a relação do sujeito
com a verdade foi substituída pela adequação objetiva da verdade e sua verificação; b) a
segunda, que aplica a discussão teórica no ambiente contemporâneo, pleno de heranças da
organização de razão governamental da Idade Média e da Modernidade, que busca reduzir
o sujeito a mero indivíduo assujeitado, promovendo seu controle, e a pertinência das
técnicas de si no processo de subversão neste evento. Por fim, este estudo exploratório
permite que se repense a tarefa da filosofia no mundo contemporâneo e a potência
sociopolítica que pode desempenhar.
PALAVRAS-CHAVE: Cuidado de si e suas tecnologias. Sujeito contemporâneo.
Governamentalidade.
ABSTRACT: Foucault’s research on the care of the self is widely spread in researches in
Brazil, however, there are few researches which combine its theoretical contribution to the
contemporary sociopolitical issues. This article was written as an attempt to approach the
care of the self and its technologies in order to propose answers to the subjectivation of
contemporary society. To do so, this research divides itself into two parts: a) first, it
recovers theoretical and conceptual features of the care of the self in Greek-Roman period
and explains why the prevalence of self-knowledge, i.e., why the relation of subject with the
truth was replaced by objective adequacy of true and its verification; b) second, it applies
theoretical discussion in contemporary environment, inheritor of the organization of
governmental reason of Middle Age and Modernity, whose aim is to reduce subject to a
simple subjugated individual, promoting its control, and the relevance of techniques of the
self in the process of subversion in this event. Finally, this exploratory study allows one
rethinks philosophy task in contemporary world and sociopolitical power it can play.
KEYWORDS: Care of the self and its Technologies. Contemporary subject.
Governamentality.

INTRODUÇÃO
Em uma sociedade contemporânea, em que valores são estabelecidos de forma
distorcida, em nome do controle dos sujeitos e sua transformação em indivíduos
particularmente autômatos, como abrir espaço para a reconstituição da subjetividade? Na
busca pela resposta desse problema, este artigo se propõe a justificar a retomada das
técnicas de cuidado de si por Michel Foucault como forma de ressignificação e modo de
resistência à subjetivação imposta na contemporaneidade. Desse modo, a relevância de
abordar determinadas práticas de espiritualidade da filosofia antiga se expressa na
possibilidade de atualizá-las, nas palavras de Foucault, em defesa da sociedade.
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Após tratar da relação de subjetividade em relação aos mecanismos de poder
institucionais, tratando dos aspectos da díade loucura-razão, no início de sua carreira
acadêmica na área da psiquiatria e da psicologia históricas, Foucault aborda a relação entre
biopolítica e seus dispositivos de segurança da governamentalidade, de modo que há
continuidade entre a relação das formas de subjetividade, por parte do sujeito que se
compreende como tal, e da subjetivação imposta pela lógica de controle da vida
governamental. O tema do último período da pesquisa foucaultiana adentra a uma seara que
pode ser considerada como ética. Obviamente, é preciso compreender que o autor não busca
propor um tratado de ética, nem princípios de uma ética normativa ou deontológica, pois
baseia sua discussão na relação entre sujeito e verdade.
Entretanto, no presente artigo ater-nos-emos de modo especial a última faceta da
proposta de Foucault, abordando sua tese de que a tradição do cuidado de si greco-romana
propõe-se como forma de subversão subjetiva, isto é, da defesa do reconhecimento,
hermenêutica e da formação do sujeito que expressa sua verdade, seu modo de ser em uma
sociedade contemporânea que busca subjetivá-lo, coisificá-lo. Para tanto, o artigo se divide
em duas seções: a) O cuidado de si dos antigos retomado por Foucault, na qual trataremos da
abordagem histórico-filosófica de Foucault nos principais autores que trataram das técnicas
de si e sua implicação no processo de constituição da subjetividade; e b) O cuidado de si como
forma de evitar o assujeitamento e propor subjetividade autônoma, na qual exporemos a
relevância e a atualidade da temática do cuidado de si como modo de evitar a subjetivação
biopolítica e auxiliar na realização de uma vida mais autônoma, livre e autêntica.

1 O CUIDADO DE SI DOS ANTIGOS RETOMADO POR FOUCAULT
O que muitos conhecem como o último Foucault é um pequeno desdobramento de
seus estudos anteriores sobre a constituição histórica do sujeito e sua relação com as
instituições modernas e com a verdade. Obviamente, neste último percurso, o caráter
historicista do autor está fortemente presente, mas as preocupações de aspecto psicológico
e médico, por exemplo, encontram-se um tanto apagados. Na última fase foucaultiana, sua
tese é acrescida de um teor filosófico mais apurado e um embasamento histórico-filosófico
que permite uma leitura que transparece a influência de outro autor e colega do Collège de
France, Pierre Hadot (1995), de modo que seu interesse no cuidado de si e nas técnicas de si
provenientes deste sejam abordados do ponto de vista filosófico, histórico e existencial —
excluindo-se, em parte, o todo do exercício espiritual.
Como tentaremos mostrar, a intuição a que Foucault se atém ao desenvolver a tese
das práticas de si através de um compêndio histórico filosófico que permeia diversas
tradições filosóficas — especialmente as pós-socráticas — tem um enfoque prático e de
aplicação sociopolítica, visto que o objetivo de sua pesquisa não se encerra na teoria
desenvolvida pelo estudo, mas na possibilidade de aplicação das técnicas de si como formas
de evasão aos modos de subjetivação modernos e contemporâneos, isto é, a possibilidade
ser livre e viver de modo autêntico em nossa sociedade.
Filosoficamente falando, o recorte de Foucault começa no período socráticoplatônico, ao retratar dois conceitos principais, a saber o de cuidado de si mesmo [επιμέλεια
εαυτού = epiméleia eautoú] e o de conhecimento de si mesmo [γνῶθι σεαυτόν = gnṓthi
seautón]. A figura de Sócrates já na Apologia se mostra como a de um sujeito investido na
missão de exortar o cuidado e a ocupação de si aos outros. Sócrates “[...] desempenha,
relativamente a seus concidadãos, o papel daquele que desperta. O cuidado de si vai ser
considerado, portanto, como o momento do primeiro despertar” (FOUCAULT, 2006, p. 11).
O papel básico de toda a filosofia socrática, se quisermos, parece ser uma tentativa de fazer
com que os indivíduos reconheçam sua subjetividade e ponham a teste sua possibilidade de
se tornarem seres mais plenos, unos e, por conta dessa busca, divinos.
Entretanto, os dois conceitos, desde a tradição socrática até a modernidade,
encontram-se interligados, atuando de forma complementar. Nesse sentido, a máxima da
inscrição do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, só pode ser proposto se justificado
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por um cuidado de si. Isso supõe uma relação ética, uma forma de compromisso para quem
busca conhecer-se a si mesmo de forma mais aprofundada. Não se trata, pois, de um
movimento epistemológico ou gnosiológico apenas — apesar do termo etimologicamente
apresentar tal conotação —, mas um conhecimento atrelado a uma perspectiva de melhoria
existencial, virtuosa.
Foucault (2006, p. 14-15) define o cuidado de si em três aspectos principais: 1) é
uma atitude, um modo de ser/estar no mundo, um modo de agir para com os outros e em
relação ao mundo; 2) é uma forma de atenção, olhar, implica conversão de olhar para si
mesmo (parentesco com, meditação/exercício) [μελέτη = melétē]; 3) designa um grupo de
ações exercitadas de si para consigo, ações que nos fazem transformar nosso modo de ser
(em termos hadotianos, exercícios espirituais: meditação, memorização, exame de
consciência, verificação de representações etc.). A essa altura, o cuidado de si parece ter um
quê de solipsismo ou egoísmo, mas é difícil propor tal sentença, pois como veremos, tal
conjunto de práticas e indicações não se fecha em um ciclo de si para si, mas se abre ao outro,
contendo, portanto, um princípio latente de alteridade.
Ao pensarmos o cuidado de si em um artigo que propõe sua pertinência no
panorama contemporâneo, vale ressaltar a justificativa da negligência — que poderíamos
chamar de esquecimento — do cuidado de si, na tradição filosófica, em detrimento do
conhecimento de si que Foucault propõe com o conceito que convenciona chamar de
momento cartesiano, que explicaria a primazia dada pela filosofia ao aspecto gnosiológico e
o distanciamento de sua relação com o modo de ser. É curioso, porém, o fato de Foucault não
ter desenvolvido pormenorizadamente tal conceito, seja por falta de tempo, por falta de
fundamentação estrutural, entre outros, pois o tem não é resolvido em nenhuma de suas
obras que sucedem Hermenêutica do Sujeito. Aliás, o conhecimento de si não é aquilo que
Descartes sugere em suas Meditações, pois não se buscava, na tradição filosófica da
antiguidade, o conhecimento de si como fundamento para a veracidade do conhecimento.
Um aspecto que não é destacado, mas que julgamos ser outra hipótese elementar à
problemática da díade cuidado-conhecimento está na cisão entre teologia e filosofia
realizada no Ocidente, de modo que a teologia tenha ficado com os créditos das práticas
espirituais, e a filosofia, quando reinstituída na modernidade, erige-se sob a égide do
racionalismo e, posteriormente, o empirismo, tradições que não se ocuparam com a questão
do desenvolvimento e a transformação do sujeito filosófico. Enquanto no período grecoromano a filosofia capacitava cidadãos — primeiramente, apenas aristocratas;
posteriormente, membros destacados na nobreza, na plebe e, inclusive, escravos, como no
caso de Epicteto — para que se questionassem, formulassem uma espécie de cânon
existencial, o que seria imprescindível para a representação popular em uma democracia
conturbada ou como soberano provido de boa preparação para governar com justiça. Por
último, o cuidado de si não tem conotação apenas profissional, pois não se destina apenas à
função de governabilidade, mas atua, primeiramente, na vida do indivíduo, capacitando-o à
sua possibilidade de se reconhecer enquanto sujeito.
Na concepção foucaultiana, filosofia é o modo pelo qual o sujeito se interroga sobre
os modos de acesso à verdade e suas limitações, o grupo de buscas, práticas e experiências
(meditação, conversão de olhar, purificação, ascese, renúncia). Contudo, há um preço para
se ter acesso à verdade, que o autor chama de espiritualidade.
Para a espiritualidade, a verdade não é simplesmente o que é dado ao
sujeito a fim de recompensá-lo de algum modo, pelo ato de conhecimento
e a fim de preencher este ato de conhecimento. A verdade é o que ilumina
o sujeito; a verdade é o que lhe dá beatitude; a verdade é o que lhe dá
tranquilidade de alma (FOUCAULT, 2006, p. 20-21).
A modernidade coloca em xeque esta situação, de modo que o conhecimento é o
medium da verdade, e não mais o sujeito. Seguindo essa perspectiva, a verdade não é mais
acessada através do sujeito, da subjetividade, mas da busca por um conhecimento objetivo,
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distante do sujeito, que fundamenta a verdade. Não confundamos, aqui, espiritualidade com
cristianismo, pois trata-se de um momento que precede a difusão do cristianismo e de seus
valores missionários. A respeito das fases do cuidado de si descritos por Foucault (2006, p.
41), destacamos: o socrático-platônico, a idade de ouro do cuidado de si (sécs. I a III d.C.) e
a passagem da ascese filosófica ao ascetismo cristão (sécs. IV-V). Aqui, é possível notar a
distinção mais claramente: ascese filosófica e ascetismo cristão são aspectos diferentes da
expressão do que referimos por espiritualidade.
Um dos textos mais expressivos no que concerne ao cuidado de si e as práticas
inerentes ao cultivo de si é o Alcibíades I, de Platão. Neste texto, como se sabe, o cuidado de
si é apresentado como uma forma de preparação à vida política; uma vez que o personagem
Alcibíades informa de sua intenção de ser membro da assembleia ateniense, Sócrates o
incumbe da missão de ocupar-se de si mesmo para, posteriormente, ocupar-se com os outros.
A pergunta basilar, que serve de referência à temática é o que é cuidar de si mesmo? [τί ἐστιν
τὸ ἑαυτοῦ ἐπιμελεῖσθαι = tí estin to heautoû epimeleîsthai] (PLATÃO, 1955, Alcibíades I, 127
e). Além disso, é necessário saber o que é o si mesmo [αὐτὸ ταὐτό = auto tautó] para que
seja possível abordá-lo e fazer uso das práticas de si. O si mesmo, no Alcibíades I, é a alma
[ψυχῆ = psychḗ], mas Foucault (2006, p. 70) a reinterpreta como sujeito. Portanto, ao lermos
a interpretação de Foucault do Alcibíades I, é preciso compreender alma por sujeito, ou a
formação da subjetividade, que assegura a liberdade e a autonomia do homem e que será
importante para nossa segunda seção.
Como já ressaltado anteriormente, o cuidado de si visa o conhecimento de si, pois é
o aspecto prático, que apresenta as técnicas para realizar o autoconhecimento ou a
compreensão de si. Tais práticas tem o objetivo de trazer uma interiorização que busca no
divino — parâmetro metafórico de virtude e perfeição em todos os aspectos — o espelho
para a transformação de si — o que não significa ser imagem e semelhança de deus, mas
buscar o que há de mais excelso em nossa existência, buscar a constante melhoria de nossas
virtudes, cientes de nossa finitude.
Trata-se da busca platônica pela harmonização de nosso ser ao Uno (quer dizer, da
certeza de si, da postura resoluta, com menos contradições internas possíveis), ao Belo (isto
é, de nos tornarmos capazes de nos mostrarmos à luz, pois belo é aquilo que se deixa
aparecer) e ao Bem (ou seja, de reconhecermos a necessidade de nos transformarmos em
seres melhores).
O cuidado de si é algo prático, por isso Foucault ressalta-o como técnicas de si, pois
tem um viés que se explicita através de exercícios e uma constância de tais atividades. O
cuidado de si é um conjunto de técnicas de terapia e de interiorização do sujeito com relação
ao conhecimento, à verdade, e à mediação consigo mesmo. Foucault (2006) deixa bem claro
que a função do cuidado de si, em sua perspectiva de pesquisa, está sempre relacionada à
relação que condiciona o sujeito em seu diálogo com a verdade e no que tal verdade
influencia no modo de vida de cada um. Outro aspecto relevante do cuidado de si, na
interpretação de Foucault, é que, apesar de ser uma prática individualista, isto é, focada no
desenvolvimento individual de cada sujeito que busca se conhecer e se definir com sua
relação com a verdade, também depende do outro. Nesse sentido, o cuidado de si sempre
exige uma relação de alteridade, dialógica ou mediadora. “O outro ou outrem é indispensável
na prática de si a fim de que a forma que define esta prática atinja efetivamente seu objetivo,
isto é, ou eu, e seja por ele efetivamente preenchida” (FOUCAULT, 2006, p. 158).
É preciso alguma figura de mestre para que se saia da condição de subjetivado — não
necessariamente uma figura divina, como descrita no movimento de apropriação das
práticas pagãs ao ascetismo cristão. A filosofia pós-socrática é conhecida como arte de viver
e tenta se firmar e se instituir como tal, e, para isso, Sócrates se coloca como o exemplo de
ideal existencial, pois apresenta-se como alguém cuja missão de vida é revelar aos
concidadãos a importância das práticas de si e de como é importante conquistar o domínio
de si, promovendo uma vida austera, virtuosa, em busca da verdade, para formar uma polis
virtuosa. Em todo panorama filosófico greco-romano, as técnicas de si são formas de
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princípios éticos que levam em consideração a constituição da subjetividade em relação à
verdade para que seja possível introduzir outros no mesmo processo.
A Alegoria da Caverna, presente no Livro VII da República, de Platão, mostra
exatamente o movimento de quem foge de ilusões e busca uma vida verdadeira, em uma de
suas interpretações: sair da caverna significa o movimento de superação e de constituição
da subjetividade com o objetivo de poder retornar e salvar os demais, isto é, mudar a si
mesmo, transformar o modo de vida para, convicto, convocar os demais para a mesma
postura em relação à realidade. Salvar a si mesmo significa fugir de uma escravidão, de um
domínio alheio, assegurar a própria tranquilidade, mostrar-se equipado e capaz de viver de
modo sereno (FOUCAULT, 2006, p. 226).
Outro aspecto das técnicas de si é que um de seus objetivos é “Fazer da própria vida
objeto de uma tékhne, portanto, fazer da própria vida uma obra – obra que (como deve ser
tudo o que é produzido por uma boa tékhne, uma tékhne razoável) seja bela e boa – implica
necessariamente a liberdade e a escolha daquele que utiliza sua tékhne” (FOUCAULT, 2006,
p. 513). Isso é o que se convencionou chamar de estética da existência, que pode ser
entendido como uma forma de pôr em sintonia, tornar sincrônica, a própria existência,
tornando-a mais bela, a ponto de ser admirável e bem aceita por si e por outros. Foucault
ressalta especificamente que as práticas de si, que são conceituadas por ele como técnicas
ou tecnologias de si, são formas de desenvolvimento da ética. Em termos aristotélicos, em
História da Sexualidade III, Foucault (1985) afirma que a cultura de si é uma forma de arte
de viver [τέχνη τοῦ βίου = téchnē toû bíou].
Especialmente nas escolas pós-socráticas, a filosofia pretendia caracterizar-se como
arte da existência, de forma que promovia uma espécie de estética da existência, isto é,
técnicas que dariam à vida um propósito de percepção de outros aspectos da vida humana
e da importância da boa condução desta a partir do aconselhamento filosófico. Dentre as
escolas pós-socráticas, destacam-se as escolas epicuristas, cínicas e estoicas — pensemos
em Epicuro, Diógenes, Sêneca, Cícero, Marco Aurélio, Epicteto, entre outros. Dentro da
proposta de cuidado de si, as práticas normalmente incluíam dietas — isto já marcado, ao
menos, desde as escolas pitagóricas —, modo de vestir-se, exames de consciência, controle
dos apetites, das paixões, dos prazeres etc. Isso significa que um filósofo, ou alguém que
buscava seguir uma escola filosófica, adotava seus costumes e era reconhecido por um modo
de se vestir diferenciado dos demais membros da comunidade, pela dieta frugal, pelo
autocontrole em situações adversas e pelo comportamento exemplar, dentro de um
parâmetro preestabelecido pelos membros daquela comunidade filosófica. A filosofia
representava uma escolha por um modo de vida e uma aceitação de determinados dogmas
esotéricos, isto é, normas internas para quem optasse por tornar-se filósofo de determinada
orientação.
Em Vigiar e Punir, Foucault (2005) deixa claro que não há subjetividade sem corpo,
pois parte da constituição da subjetividade afirma-se na liberdade do corpo do sujeito e de
sua relação com poderes da sociedade. Nesse sentido, por mais que pareça contraditório —
pois é possível compreender que a) quem se torna filósofo ou busca aconselhar-se
filosoficamente não tem liberdade para sanar seus desejos; ou b) que não se é mais escravo
de si quando é possível escolher não seguir os valores quase bestiais da natureza humana
—, quem opta por tais práticas de si, torna-se mais livre, autônomo e capaz de deliberar
sobre si e, consequentemente, sobre os outros.
Em Governo de si e dos outros, obra posterior aos escritos de Hermenêutica do Sujeito,
Foucault ressalta o discurso da verdade como forma de identificação e constituição do sujeito
filosófico. Portanto, a παρρησία [parrēsía] é abordada como elemento essencial para o
cuidado de si. O conceito significa o franco-falar, o discurso verdadeiro, autêntico, livre, de
modo que quem cuida de si, verdadeiramente, é capaz de fazer uso de tal discurso, de dizer
a verdade doa a quem doer. Quem faz uso da fala franca é considerado parresiasta, que é
“[...] alguém que conta a verdade e, consequentemente, distingue-se de quaisquer
inverdades e bajulações” (FOUCAULT, 2010, p. 52). Trata-se de um modo de discurso, quase
um estilo retórico, mas que se diferencia da retórica justamente por não ser utilizado como
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artifício sofístico, de refutação argumentativa, mas com critérios predefinidos de apuração
da verdade e coragem para proferi-la. “Por fim, parresia é um modo de ligar-se a si mesmo
na afirmação da verdade, de livremente ligar-se a si mesmo, e na forma de um ato corajoso”
(FOUCAULT, 2010, p. 66).
Entretanto, como bem destaca Foucault, nem todos têm condições de discursar
livremente, de dizer a verdade — pensando em termos foucaultianos, seja por aparelhos de
repressão, por mecanismos de controle, dispositivos de segurança, biopoderes e
biopolíticas. Assim como no cuidado de si abordado nos parágrafos anteriores, a
possibilidade de veridicção, de proferir a verdade, tem um viés político, de participação na
política, pois “o filósofo era, de fato, um legislador, um pacificador para a cidade”
(FOUCAULT, 2010, p. 194), portanto, a preparação de quem pode, quando pode e a quem
pode dizer-se a verdade é seleta. O ponto é que o filósofo enquanto tal se distinguia do
sofista justamente por não ensinar como um negócio, isto é, com um interesse formalmente
estabelecido no lucro e na utilidade de seus discursos na vida política, no comércio etc., uma
vez que “[...] a verdadeira tarefa da filosofia [...] não é ser apenas logos, mas também ergon.
Ou, mais precisamente, o próprio filósofo não deve ser apenas logos (discurso, apenas
discurso, mero discurso). Ele também precisa ser ergon” (FOUCAULT, 2010, p. 194).
Significa que há uma função, uma tarefa filosófica que transcende o discurso, o
aspecto teórico, que se espera de um filósofo. Isso porque “[...] a realidade da filosofia, a
realidade de filosofar, a qual a palavra filosofia refere-se, é um conjunto de pragmata
(práticas). A realidade da filosofia é as práticas da filosofia” (FOUCAULT, 2010, p. 239). A
verdadeira função da filosofia deve ser o trabalho de formar o sujeito livre em relação à
verdade, pois trata-se de uma forma de mudar o modo de ser, com as técnicas/práticas de
si. Tal como Hadot, Foucault (2010, p. 345) afirma que “[...] a filosofia é uma forma de vida,
e é também um tipo de função privada e pública do conselho político. Isso me parece ser
uma dimensão constante da filosofia antiga”.
A título exemplar, pensemos no Platão da Carta VII, que ousa dizer a verdade ao
tirano, ciente das consequências e que, por sorte, escapa da morte no retorno de Siracusa.
Trata-se de um ato de coragem, que é melhor abordado no segundo volume de Governo de
si e dos outros, cujo subtítulo é Coragem da verdade. Nesse volume, Foucault recapitula a
dimensão do cuidado de si e aborda-a a partir do contexto sociopolítico, de como tal
comportamento de quem busca a filosofia para dizer a verdade e, portanto, alia seu discurso
verdadeiro à prática verdadeiramente filosófica, tem impactos sobre o meio social em que
se vive. O cuidado de si ainda é o princípio motriz, sobre o qual o conhecimento de si se
mostra apenas como uma implicação (FOUCAULT, 2011).
A função do mestre que buscava extrair a verdade de seu discípulo, em uma relação
dialético-dialógica-maiêutica, na Antiguidade, é substituído, na Idade Média, pelas práticas
do ascetismo cristão e pela ideia do confessionário (FOUCAULT, 2011). Precisamos entender
que, nesse sentido, não há uma dobra natural das práticas de si, pois, enquanto o francofalar significava uma forma de expressão de si e de libertação do sujeito, o confessionário
significa uma forma de controle, de registro de comportamentos e de obediência a uma
normatividade institucional. Na contemporaneidade, há uma nova dobra, que se afirma na
função do psicólogo e do psicanalista, por exemplo. Ambos buscam dar vazão ao discurso
do sujeito para que sua constituição seja [r]estabelecida. Na cultura filosófica da
Antiguidade, além do filósofo profissional — termo que soa muito estranho —, o amigo tem
função de ouvinte ou de alguém que é capaz de deixar que a verdade seja dita com maior
naturalidade, com aceitação fraternal, pois há confiança neste vínculo. Novamente, há
necessidade de um outro na relação de instauração da subjetividade, que é a liberdade de
expressão, o discurso verdadeiro, o falar com franqueza.
Tal como o louco, o parresiasta é alguém que fala tudo, tem liberdade para dizer
qualquer coisa — pensemos na abordagem da loucura em Erasmo de Rotterdam ou
interligação conceitual da abordagem de Michel Foucault, em seus primeiros escritos. É
necessário ter coragem e abertura de diálogo para dizer a verdade a alguém ou ouvir a
verdade de outrem. Trata-se de uma atitude bidirecional, e não unidirecional, pois se não
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houver recepção do parresiasta, sua afirmação torna-se ineficaz. É preciso uma abertura
para a diferença, para a possibilidade de mudança, pois quem é cheio de si e considera-se
incapaz de aprender algo, não se presta à escuta do discurso alheio. Obviamente, não
podemos compreender a parrēsia como uma técnica retórica, pois, em parte, é justamente
o oposto da retórica; trata-se, antes, de uma ação, de uma postura. “Se a habilidade no
discurso causa esquecimento de si, então, a simplicidade no discurso, o discurso sem
fingimento ou embelezamento, discurso verdadeiro direto, o discurso da parrēsia, pois,
levar-nos-á à verdade de nós mesmos” (FOUCAULT, 2011, p. 75). Trata-se, pois, de viver
verdadeira e autenticamente, de dizer a verdade enquanto se age verdadeiramente, de modo
a aliar o discurso com o modo de ser; a postura e o comportamento ligam-se diretamente
ao que se afirma, em um movimento antidemagógico.

2 O CUIDADO DE SI COMO FORMA DE PROPOR SUBJETIVIDADE AUTÔNOMA NA
CONTEMPORANEIDADE
O mundo contemporâneo, desde suas raízes modernas, compõe-se como uma
realidade organizada de modo a racionalizar o maior número de variáveis e
institucionalizar o controle de pessoas de modo mecânico e com vias de automação, isto é,
de gestão de pessoas como dados de estatística. Todo esse movimento é mostrado por
Foucault em algumas de suas obras, como Nascimento da biopolítica e Segurança, território,
população, por exemplo, de modo que há cada vez menos espaço para que o sujeito se
constitua de forma livre e viva sua vida de forma autônoma. Por isso o interesse de Foucault
em retomar o cuidado de si como aporte teórico das práticas filosóficas da Antiguidade como
forma de evadir-se dos mecanismos de controle, tornando o sujeito capaz de reconhecer-se
como tal e de constituir sua subjetividade de forma a fazer escolhas autônomas e sem
necessidade de seguir cegamente a normatização das instituições do mundo moderno.
Nesta seção, pois, abordaremos alguns aspectos dessas obras e sua implicação no que tange
à pertinência prática do cuidado de si em nossa sociedade contemporânea.
Para começar, é bom reconhecer que a pedra de toque da situação contemporânea,
como já referido na primeira seção, está no que Foucault convenciona chamar de momento
cartesiano, que, apesar de não ser explorado de modo sistemático, é definido como o
momento axial de reconhecimento da verdade como algo que não tem relação com o sujeito,
com a verdade da constituição da subjetividade, mas com a verdade em sua relação com a
verificação objetiva da verdade, com relação ao método da ciência racional ascendente.
Entretanto, para compreender o movimento da racionalidade científica da época, é
imprescindível entender que, no início da Idade Média, nos primeiros séculos de nossa era,
ocorre a cisão entre filosofia e teologia, no Ocidente, que, basicamente, explica por que todas
as práticas de si são incorporadas pela teologia cristã e a filosofia exime-se dos exercícios
espirituais, das técnicas de si. No Oriente, tal cisão ainda não é clara nos dias de hoje, e talvez
por isso mesmo que não haja filosofia tal como a concebemos no Ocidente, pois não houve
um distanciamento do que significa filosofia e ser filósofo; em outras palavras, não há uma
distância abissal entre a teoria e a prática filosóficas, o discurso e o comportamento
filosóficos.
Outro aspecto que configura a vida moderna e sua composição pode ser resumido
nas instituições, que formam uma metodologia de controle, de desenvolvimento, de gestão
da realidade moderna e de seu modus operandi. A modernidade também é marcada pelos
grandes mecanismos de poder, ao que Foucault chama de modos de subjetivação
institucional, de controle e normatização de corpos, de submissão e obediência a normas e
leis do soberano, do Estado, da Igreja. Trata-se de mecanismos de poder e, para que haja tal
efetivação do poder, são, também, mecanismos de saber. São o que Foucault (2008a) chama
de mecanismos disciplinares, isto é, modos de subjetivação que conduzem a uma equalização
comportamental, um modo padronizado de viver de acordo com tais normas.
Especialmente a partir dos séculos XVII e XVIII, há um movimento de evolução — se
é que se pode chamar isso de evolução em um sentido positivo biológico — dos mecanismos
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disciplinares para os dispositivos de segurança, que são os modos de controle populacional,
de segurança de territórios, de seguridade de reservas de recursos naturais, de controle de
pragas e epidemias, etc. (FOUCAULT, 2008a). É por isso que Foucault trata de conhecer e
explicitar uma história da subjetividade, que apresenta, dentre outras coisas, a noção de
obediência à lei e conhecimento do sujeito por ele mesmo no que se refere ao seu próprio
corpo, de forma que as práticas sexuais e o princípio de austeridade filosófico são
compostos por sua relação à subjetivação que se propõe através do cuidado de si em
comparação às práticas eróticas (FOUCAULT, 1985, p. 43). Na Antiguidade, havia uma
proposição de uma conduta individualista, de preocupação com o indivíduo, motivo pelo
qual as práticas individuais presentes no período helenista e romano objetivam o
desenvolvimento unitário de cada um, pois não há uma instituição pública coercitiva quanto
às práticas individuais, mas um princípio de moralidade individualista. Esse é um dos
motivos pelos quais Foucault retoma a noção das práticas de si, pois seria uma forma de
revalidar tal princípio de moralidade individual em detrimento de um aparelho de coerção
social.
Se pensarmos na interconectividade que a internet nos trouxe nas últimas décadas,
é clara a necessidade artificialmente criada para que haja participação das pessoas na
comunicação digital e na expressão de si mesmo na rede — especialmente nas redes sociais
às quais estamos praticamente à mercê. Atualmente, há uma espécie de confessionário online, no qual as pessoas externalizam sua subjetividade como forma de constituição da
própria identidade em relação ao outro; no reflexo do outro, formo-me enquanto sujeito. Há
uma espécie de crença na abertura da identidade da esfera privada à pública, de modo que,
em vez de escrever um pequeno diário que contenha as experiências particulares de cada
um, opta-se pela exposição pública e aberta à avaliação dos amigos terapeutas, da
objetividade do público formado por diversos sujeitos unitários.
Hoje, parece faltar um incentivo a cuidarmos de nós mesmos e tomarmos a nós como
objetos de conhecimento a serem purificados e transformados. São poucos os estímulos
para que busquemos nossa subjetividade, para que exerçamos nossa possibilidade de nos
tornarmos mais autônomos, livres, críticos. Há necessidade de um melhoramento da vida
física, na imanência, e não com perspectivas de uma melhoria da alma para uma vida
transcendente, tampouco com a cidade, como previam alguns preceitos das práticas de si
da Antiguidade. Politicamente, é possível perceber que, hoje, é preferencial para o governo
— apesar de todo esforço retórico em afirmar publicamente o oposto — que a grande
parcela da população permaneça amorfa, como massa de manobra, pois interfere menos no
governo, não faz pressões por mudanças etc. Se cuidar de si já foi um privilégio especial para
quem detém o status de governante, por que os governantes, em geral, o negligenciam
tanto?
Um dos termos principais abordados por Foucault (2008b, p. 62) é o de
governamentalidade ou razão governamental, que apresente o momento da modernidade,
especialmente a partir do século XVII, em que o governo não intervém diretamente no
sujeito, na subjetividade ou nas coisas produzidas por sujeitos, mas em confrontos de jogos
de interesses. Portanto, operando com base em estatísticas, em números, há um
assujeitamento e uma planificação de sujeitos em uma substância sem expressão, sem
essência, sem identidade, o que facilita a tomada de decisões baseada em uma racionalidade
instrumental, objetiva e governamental que visa tornar-se mais eficiente a cada dia. Nesse
cenário, surge fortemente o sujeito de interesse individualista do liberalismo britânico, o
homo oeconomicus, que, por conta de sua autonomia financeira, expressa sua vontade, seus
desejos, através de seu espírito empreendedor, que entra em harmonia com os interesses
governamentais (FOUCAULT, 2008b). Diferentemente deste primeiro, o sujeito de direito é
expresso pela população a ser administrada pelo soberano — podemos, aqui, pensar na
dicotomia moderna materialista da burguesia e do proletário, por exemplo. Quer dizer, só
expressa sua subjetividade e se realiza existencialmente quem tem participação no
interesse da máquina administradora ou razão governamental.
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Outro conceito forte na tese de Foucault (2008a) é o de população, que se apresenta
como sujeito coletivo. É justamente contra essa designação que são propostas as práticas de
si do período greco-romano, em uma tentativa de trazer reconhecimento de identidade
individual e instituição efetiva da subjetividade. Entretanto, a população não é apenas um
grupo de indivíduos localizados em determinado território, mas varia com o fluxo de
riquezas, com as práticas sociais, com os impostos e as leis, valores morais e religiosos
(FOUCAULT, 2008a, p. 92). O próprio conceito de demografia é instituído no século XVIII, e
o objetivo dessa metodologia é recensear populações, isto é, realizar um raio-x das
informações de determinada população, de suas principais características, dos recursos
naturais que utilizam, dos impostos que pagam, da expectativa de vida, da taxa de
natalidade, etc. O sujeito, afirma Foucault (2008a, p. 140), na modernidade, reduz-se a
sujeito-objeto, pois é um sujeito de necessidades, aspirações, nas mãos do governo. Aqui,
como já referido, a governamentalidade se firma como imposição de subjetivação — que é
um modo de assujeitamento —, que se baseia na obediência — pensemos na fundação das
polícias dos séculos XVII e XVIII (FOUCAULT, 2008a).
A governamentalidade moderna, que perdura e se desenvolve na
contemporaneidade, toma a população como um grupo de sujeitos econômicos, sejam eles
ativos ou passivos, como refletimos acima. O governo, hoje, dispõe — diferentemente do
soberano medieval e moderno, que se fazia respeitar por decretos que disseminavam o
medo e o controle de terras e riquezas lastreadas — de dispositivos biopolíticos para exercer
o biopoder, que atua de forma muito mais sutil, imaterial, sem necessidade de
normalização/normatização dos corpos, mas de adequação das vontades, do íntimo do
indivíduo assujeitado. A razão econômica é uma nova forma de razão de estado, uma forma
de governamentalidade que passa a vigorar a partir do século XVII, com o intuito de
policiar/vigiar as populações, instituindo direitos individuais à liberdade e função
repreensiva policial (FOUCAULT, 2008a, p. 476). A lógica é bem diferente da organização
sociopolítica e econômica do período helenístico greco-romano, pois não se trata, como
vimos, de princípios moralizantes individuais, que servem como parâmetro para as ações e
para o modo de ser de um sujeito, mas de leis e normas estabelecidas pelo legislador que
determinam até que ponto a liberdade é respeita e a partir de quando pode ser tolhida
legalmente, com possibilidade de repreensão e coerção policial.
O cuidado de si, pensado por Foucault, atuaria como uma forma de resistência
sociopolítica aos modos de subjetivação do Estado, do mundo globalizado, de modos de vida
padronizados e deflagrados de modo universal. O retorno desse pensamento de si e de suas
práticas tornaria o sujeito moderno capaz de ser legislador de si, com condições de deliberar
com clareza e liberdade e evitar as formas de assujeitamento da governamentalidade
contemporânea. Além disso, o que Foucault deixa claro é que o sujeito ocidental moderno e
contemporâneo negligencia a característica de sujeito da retidão para afirmar-se enquanto
sujeito do conhecimento verdadeiro, o que permitiu que se instaurasse o aparato de controle
e manutenção subjetiva atual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para além do interesse acadêmico, a proposta de Michel Foucault, especialmente em
sua fase tardia, traz uma perspectiva de abordagem prática com a realidade sociopolítica
contemporânea. A abordagem do tema do cuidado de si, além de remontar às práticas
filosóficas dos gregos e das tradições pós-socráticas presentes no período helenístico grecoromano — o que nos faz repensar a postura e a tarefa do filósofo profissional
contemporâneo —, também evoca uma discussão de cunho político, social e econômico, pois
se digna a pensar os reflexos de nossa sociedade contemporânea em sua matriz conceitual
e organizacional na Idade Média e na Modernidade.
Na primeira seção, abordamos como Foucault se apropria do cuidado de si e de seu
desdobramento na cultura greco-romana, em especial em sua matriz socrática e póssocrática, que se expressa na figura de Sócrates e na das escolas epicurista, estoica e cínica.
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Foi possível abordar como Foucault interpreta o cuidado de si como conjunto de práticas,
de técnicas para a aplicação do conhecimento de si. No entanto, cabe notar a importância
histórica que o conhecimento de si ganha em detrimento do cuidado de si, o que explica a
problemática moderna da exacerbação do conhecimento objetivado e sua verificação
enquanto verdade em desfavor à relação do sujeito com a verdade e sua adequação
existencial para com esta. Também frisamos como a tarefa da filosofia perde seu sentido
prático, de guia existencial e de formação da subjetividade para a teologia cristã, de modo
que a ascese filosófica torna-se o ascetismo cristão. Por fim, abordamos como o cuidado de
si era importante tanto para a instauração de uma relação com o outro como para a relação
de governo dos outros, na Antiguidade, além do aspecto de o cuidado de si ser baseado, em
sua essência, por uma postura que alia o discurso verdadeiro a um modo de vida autêntico.
Já na segunda seção, abordamos o viés sociopolítico de fato, especialmente em duas
obras que precedem a última fase produtiva foucaultiana. Explicamos, pois, o porquê da
retomada das práticas da ascese greco-romana e da necessidade de pensa-la para além do
viés teórico e acadêmico, com perspectiva de resolver, em parte, o assujeitamento
produzido pela razão governamental. Explicitamos como a sociedade, compreendida
estatisticamente em números populacionais que se alocam em territórios, é facilmente
subjetivada pelos mecanismos de poder e pelos dispositivos de segurança presentes na
governamentalidade contemporânea. Por fim, exploramos como a filosofia pode ser revista
a partir do viés prático, de modo a contribuir como modo de subversão subjetiva, isto é, como
forma de readequação existencial, possibilidade de libertação do sujeito contemporâneo e
recuperação da compreensão de si como forma de readequação enquanto sujeito na
contemporaneidade.
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RESUMO: A pesquisa em curso teve início em 2003, e os estudos na área se intensificaram,
amadureceram e percorreram diversos caminhos e possibilidades. Neste ponto, de
doutoramento, há o intuito de elucidar os mecanismos de subjetivação desenvolvidos por
alunos matriculados em salas de aula instaladas em penitenciárias brasileiras, vinculadas a
modalidade de ensino chamada Educação de Jovens e Adultos – EJA. Busca compreender as
engrenagens desta instituição no tocante à questão educacional durante o processo de
encarceramento acompanhado da escolarização tardia. Por meio de um estreito diálogo
entre Michael Foucault e Paulo Freire, a pesquisa aborda especialmente os conceitos de
liberdade e poder, forças presentes o tempo todo na instituição penal e também nas
propostas educacionais em geral.
PALAVRAS CHAVE: Educação Prisional, Educação de Jovens e Adultos, Filosofia.
ABSTRACT: This on going research started on 2003, and the studies in this area have
increased, matured and went through many paths and possibilities. At this point, during
doctorate studies, there is the will to elucidate the subjectiveness mechanism developed by
the signed students in classrooms installed in brazilian prisons, linked to the education
modality called Educação de Jovens e Adultos - EJA (Youth and Adult Education). It looks for
the understanding of gears of the institution specially in regards to the education during the
incarceration process along with late education. Through a close dialogue between Michel
Foucault and Paulo Freire, the research approaches specially the concepts of power and
freedom, forces presented all the time at the penal institution and also at the educational
proposals in general.
KEYWORDS: Prison Education, Educação de Jovens e Adultos - EJA (Youth and Adult
Education), Philosophy.

INTRODUÇÃO
Qual a importância de estar numa sala de aula quando o que se vê são muros e um
enorme vazio? A marca do presídio está na ausência. Ausência de perspectiva, ausência de
vontade, ausência de planos e sonhos.
A educação prisional mantém uma estreita relação com o mundo do trabalho, é visto
socialmente como uma das únicas formas de “recuperação” deste preso. A intenção é refletir
sobre as possibilidades de encontrar um olhar emancipador voltado a essa educação.
Compreender de forma mais ampla o sujeito que escolhe (ou não escolhe) voltar a ser aluno
mesmo depois de um tanto de vida ter passado, quem são essas pessoas que mesmo sem
incentivo ou projeto se dispõe a sentarem-se novamente em carteiras escolares e
retomarem seus processos de escolarização e como se vêem esses sujeitos. Como os outros
– em contexto familiar, educacional e comunitário - os enxergam também compõe a essência
da pesquisa.
Para isso, traremos, num primeiro momento documentos e legislações que
regulamentam a Educação de Jovens e Adultos e alguns dos números da educação prisional.

Pesquisa vinculada ao programa pós graduação, nível doutorado, sob orientação da Profª Drª Paula
Ramos de Oliveira
1
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O autor italiano Giuseppe Ferraro, que em seus escritos fala sobre a Educação
Prisional, Paulo Freire - um dos grandes nomes ao falarmos de educação de adultos, e
Michael Foucault, fornecerão subsídios para compreendermos os conceitos propostos.
Na perspectiva foucaultiana, as relaçoes se estabelecem por tensoes, nas quais
indivíduos assumem papeis determinados e determinantes. Faz-se necessario perceber,
portanto, como atuam, quais sao seus interesses e o que fundamenta suas praticas que
acontecem a partir do tecido de relaçoes que vai sendo construído por e para cada um dos
interessados, de que forma cada indivíduo “torna-se” sujeito.
Buscaremos no decorrer da pesquisa estabelecer estreito diálogo entre Freire e
Foucault, e buscar as possibilidades por eles apresentadas no que diz respeito à constituição
do sujeito e seus mecanismos.
A Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade de ensino, amparada por lei e
voltada para pessoas que não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na idade
apropriada. O Estado tem o dever de garantir esse acesso de maneira ampla.
Se retomarmos brevemente a história da EJA no contexto brasileiro, veremos que
esta apresenta muitas variações ao longo do tempo, demonstrando estar estreitamente
ligada às transformações sociais, econômicas e políticas que caracterizaram os diferentes
momentos históricos do país.
Precisamos pensar no trajeto histórico da modalidade para buscar compreender o
que temos hoje não como recorte, mas como materialização de um percurso, com interesses
e objetivos políticos, econômicos e sociais, além de educacionais.
Numa penitenciária, cada gesto, cada momento, cada ato, é vigiado, regulado,
controlado. Ao entrarem no presídio, os homens trocam suas vontades, suas vidas, por
uniformes. Uma rígida rotina os lembra todo o tempo do que estão vivendo, e aos poucos,
incorporam a cultura carcerária.
A escola aparece então como uma forma de encurtamento daquela estadia, uma vez
que cada dia de aula equivale a dois dias a menos de pena, ou recompensas por bom
comportamento, visando sempre a aquisição de benefícios através desta prática, ainda que
este seja apenas ocupar o tempo ocioso.
Segundo a SAP – Secretaria de Administração Penitenciária, temos em nossos
presídios a quarta maior população carcerária do mundo, distribuídos em mais de 900
unidades prisionais. A situação encontrada é precária, de superlotação, condições
insalubres, além dos vários problemas internos que acontecem por causa da convivência
entre os presos, como a violência.
Pensando nisso, qualquer pista de algo que possa indicar uma melhora, ou uma
perspectiva de saída, é aceita sem muito questionamento. Não há tempo, espaço ou condição
para qualquer reflexão.
A educação deve, a principio, levar ao desenvolvimento da capacidade crítica e
reflexiva, e é através destas habilidades que, segundo Paulo Freire, aprende-se a tomar
decisões e fazer escolhas. Assim, ao contrário do que ainda acontece amplamente, a
educação seria capaz de libertar ao invés de submeter, domesticar, e adaptar. Assim, o
homem vai se transformando na medida em que muda sua realidade, se constrói na medida
que integra seu contexto e se compromete.
O homem toma consciência de sua temporalidade, tomando assim consciência de
sua historicidade, no instante em que percebe que não vive num eterno presente, mas sim
num tempo feito de passado, presente e futuro.
A prática da liberdade só se torna eficaz a partir da participação livre e crítica dos
educandos. Liberdade e criticidade em tal contexto não parecem possíveis, e a educação,
através destas salas de aula, de certa forma pode criar pequenos espaços de resistência e
liberação.
A Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido
é um livro assim, escrito com raiva, com amor, sem o que não há
esperança. Uma defesa da tolerância, que não se confunde com a
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conivência da radicalidade; uma crítica ao sectarismo, uma compreensão
da pós-modernidade progressista e uma recusa à conservadora,
neoliberal (FREIRE, 1999, p. 12).
Vemos que tanto Foucault como Freire, elencaram o poder e a liberdade como temas
centrais em suas obras. Na busca incessante da explicitação dos sentidos dessas duas
categorias, ambos produzem uma leitura crítica e densa do presente, ao mesmo tempo em
que apresentam condições de possibilidades concretas de resistência ao poder e de
manifestação da liberdade, mesmo em situações absurdas e extremadas de opressão.
Podemos considerar o cenário educacional de forma genérica como campo explicito
de relações de poder, de estabelecimento de tensões, e sim, também de práticas de liberdade
e criação.
O contato com os autores citados nos dá pistas de que, apesar de perspectivas
diferentes, ambos se interessam intensamente pela tríade liberdade, poder, opressão.
Liberdade e poder, em certo sentido, podem ser concepções antagônicas e, em outro,
complementares. O poder opressor que suprime a liberdade, mas nunca a resistência, a
liberdade como prática de enfrentamento do poder, o poder em sua materialização, e o
contrapoder, ou seja, o empoderamento dos oprimidos. (MAFRA, 2008)
Foucault demonstra os limites e possibilidades da liberdade justamente quando fala
do poder:
Microfísica do poder significa tanto um deslocamento do espaço da
análise quanto do nível em que esta se efetua. Dois aspectos intimamente
ligados, na medida em que a consideração do poder em suas
extremidades, a atenção de suas formas locais, a seus últimos
lineamentos têm como correlato a investigação dos procedimentos
técnicos de poder que realizam um controle detalhado, minucioso do
corpo – gestos, atitudes, comportamentos, hábitos, discursos.
(MACHADO, 2003, p. XII).
Para Foucault, o poder em seu exercício, mesmo nas instituições totais, nunca é o
poder total, absoluto:
A partir do momento em que há uma relação de poder, há uma
possibilidade de resistência. Jamais somos aprisionados pelo poder:
podemos sempre modificar sua dominação em condições determinadas
e segundo uma estratégia precisa (FOUCAULT, 2003, p. 241).
Da mesma forma, vemos em Freire a análise do poder através da conceituação da
liberdade. Demonstra de que maneira a atitude opressora se impregna em opressores e
oprimidos, revela a configuração do uso do poder não apenas em suas estruturas, mas em
sua materialização:
O grande problema está em como poderão os oprimidos que ‘hospedam’
o opressor em si participarem da elaboração como seres duplos,
inautênticos da pedagogia de sua libertação. Somente na medida em que
se descobrem ‘hospedeiros’ do opressor poderão contribuir para o
partejamento de sua pedagogia libertadora (PAULO FREIRE, 1987, p. 32).
Nas obras dos dois autores vemos o poder colocado, primeiramente, como relação.
É no espaço das relações cotidianas que o poder se manifesta, se concretiza. As leis
regulamentam, mas são as práticas disciplinadoras que sustentam o poder. Não estamos
negando as estruturas objetivas promotoras de poder, mas sim, voltando o olhar para a
esfera da subjetividade, que é onde, de fato, o poder se materializa.
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A caixa de ferramentas foucaultiana nos fornece equipamentos consistentes ao
combate a toda forma de poder. Foucault insiste sempre no combate a essa visão
estruturalista dos aparelhos ideológicos do Estado. Sim, eles existem, estão aí em todo o
lugar: escola, mídia, Igreja, instituições públicas em geral. Contudo, o Estado não tem corpo.
Ele tem pessoas e símbolos que não agem a partir de um lugar, mas em múltiplas instâncias
e formas concretas das práticas em nossa vida.
Assim, afirma Foucault:
O Estado não é mais do que uma realidade compósita e uma abstração
mistificada, cuja importância é muito menos do que se acredita. O que é
importante para nossa modernidade, para nossa atualidade, não é tanto
a estatização da sociedade, mas o que chamaria de governamentalização
do Estado (FOUCAULT, 2003, p. 292).
Para os autores, o poder só existe pela liberdade e ambos não se encerram no nível
das estruturas. Vemos posições semelhantes no tocante à produção do saber, produzido
pelo poder. Foucault, enveredando por uma fonte, diríamos “desprezada”, e Freire,
recuperando o saber “ignorado”.
Se a questao do sujeito permeou a obra de Foucault, foi, como ele proprio avaliou,
para dar início ao projeto de “promover novas formas de subjetividade, atraves da recusa
deste tipo de individualidade que nos foi imposto ha varios seculos” (1995, p. 239). Nas
palavras de Foucault:
[...] penso efetivamente que não há um sujeito soberano, fundador, uma
forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os
lugares. Sou muito cético e hostil em relação a essa concepção de sujeito.
Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através de práticas de
sujeição ou, de maneira mais autônoma, através de práticas de liberação,
de liberdade, como na Antiguidade – a partir, obviamente, de um certo
número de regras, de estilos, de convenções que podemos encontrar no
meio cultural. (FOUCAULT, 2004, p. 291)
Dizemos entao que assim ocorre o processo de subjetivaçao, nesta constante relaçao
de incitaçao entre relaçao de poder e resistencia. Afirmar entao que a dinamica das praticas
que podem ser entendidas como resistencia diz respeito a rupturas com o estabelecido,
levando a configuraçao de outras formas validas de existencia, outros modos de ser.
A pesquisa aqui apresentada faz parte de um caminho já iniciado, onde cenários
foram campo de investigação e reflexão sobre a questão da subjetividade, sempre buscando
estabelecer, através da filosofia, significado e compreensão do contexto educacional não
formal.
Tal caminho compreende a participação no Grupo de Estudos e Pesquisas em
Filosofia para crianças (GEPFC), coordenado pela Profª Drª Paula Ramos de Oliveira, e passa
pelas ações de pesquisa e extensão realizadas em diversos contextos, tais como abrigo para
crianças retiradas das famílias pelo Conselho Tutelar, escolas públicas do município e
Fundação CASA.
O grupo já buscava um diálogo bastante próximo entre a filosofia e a literatura,
poesia, música, enfim, entre a filosofia e a vida, buscando desta forma superar em alguns
pontos algumas questões propostas por M. Lipman. Alguns materiais foram estudados e
inclusive produzidos coletivamente, e tive a oportunidade de fazer parte do livro “Um
mundo de histórias” 2004, Ed. Vozes, escrevendo duas das várias histórias que lá estão.
Seguindo então esta proposta, me apropriei da metodologia que estávamos desenvolvendo,
porém pensando em textos literários como fomentadores das discussões que viriam. Utilizei
textos de Fiodor Dostoievski e também a reprodução de obras visuais de Pablo Picasso com
adolescentes em privação de liberdade na Fundação CASA, com a intenção de compreender
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como acontece a constituição da subjetividade destes sujeitos, e como e quais mecanismos
são por eles utilizados neste processo.
Como referencial teórico de análise, escolhi o autor Michael Foucault por acreditar
ser quem melhor e com mais profundidade lidou com tais conceitos, no caso tanto a
constituição da subjetividade quanto a questão da liberdade e suas formas de privação. E de
fato a pesquisa foi capaz de trazer a tona diversas questões de fundamental importância
quando pensamos num grupo crescente de adolescentes, que depois do período de
internação retornará à comunidade, à escola, à família.
Neste momento, a escolha é voltar o olhar para adultos, presos, matriculados em
salas de aula de EJA instaladas dentro de penitenciárias brasileiras, e a partir deste contato,
deste olhar cuidadoso, sensível e disposto, entender melhor as questões que os tocam, os
sensibilizam, os movem.
Qual o significado da escolarização para esses adultos? Como acontece a Educação
de Jovens e Adultos – EJA? Quem são esses sujeitos? Como se vêem, como vêem esse retomar
de um momento que continha outros significados, outros sentidos? Quais os mecanismos
de assujeitamento e de liberação desenvolvidos por esses sujeitos neste contexto especifico
e quais seus desdobramentos?
Num diálogo entre Paulo Freire e Michael Foucault acreditamos que análises
relevantes sobre o grupo em foco serão realizadas.
O trabalho em desenvolvimento propõe estar junto às salas de EJA neste contexto,
acompanhando os alunos presos, e juntamente com eles criar uma investigação coletiva dos
meandros do próprio grupo, individual e coletivamente, discutindo conceitos filosóficos e
assim descobrindo como se dão os processos citados.
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“Ninguna democracia puede ser estable si no cuenta con el
apoyo de ciudadanos educados para ese fin.”
Martha C. Nussbaum
RESUMO: O tema Gestão Educacional tem figurado no cenário das discussões educacionais
com maior intensidade nos últimos tempos. Não que o tema tenha necessariamente se
isolado por completo das reflexões de grandes pesquisadores e teóricos do campo
educacional e até mesmo da área administrativa. No entanto, ganha espaço significativo em
razão da percepção mais evidente da importância que as equipes de gestão têm sobre a
finalidade e o caráter das instituições de ensino e, também, pela crescente
profissionalização que o ofício de gestor tem assumido nestas instituições. A intenção deste
artigo é problematizar o tema gestão educacional paralelamente à proposta de uma
formação humana voltada a atender princípios democráticos da vida em sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão Educacional. Democracia. Educação.
ABSTRACT: The Educational Management theme has ranked in the sphere of educational
discussions with greater intensity in recent times. Not that the subject has completely
isolated itself from the reflections of great researchers and theorists of the educational field
and even from the administrative area. However, it gains significant space due to the more
evident perception of the importance that management teams have on the purpose and on
the character of educational institutions and also by the increasing professionalization that
the manager position has taken in these institutions. The intent of this article is to discuss
the educational administration theme in parallel with the proposal of a human formation
focused on meeting democratic principles of life in society.
KEYWORDS: Educational Management. Democracy. Education.

INTRODUÇÃO
O interesse em explorar o tema gestão educacional se dá pela hipótese de que o
desempenho desta função, através do papel dos gestores em suas equipes de gestão, tem
forte influência no modelo de educação realizado pelas práticas de ensino-aprendizagem e,
consequentemente, na constituição do sujeito social. Se esta hipótese tem veracidade, os
gestores educacionais precisam dar atenção especial e prioritária ao objetivo final da
instituição para nortear suas tomadas de decisão. De imediato, podemos antecipar que os
princípios educacionais devem prevalecer quando os gestores, pela própria autoridade e
responsabilidade do cargo, deliberam sobre os rumos da educação. Conjuntamente com
estas especulações iniciais, exploraremos um modelo educacional que promova nos alunos
atitudes vitais para a vida em democracia, à medida em que apontaremos o papel
fundamental que os gestores educacionais têm na definição do lugar da educação
institucionalizada.
De certa forma, na argumentação supracitada, definimos de antemão um dos
objetivos finais da educação: preparar para a vida em democracia. Faremos uso deste
Artigo elaborado para o V Colóquio Latino-Americano de Biopolítica, o III Colóquio Internacional de
Biopolítica e Educação e o XVII Simpósio Internacional IHU, promovidos por: Instituto Humanitas
Unisinos – IHU, PPG em Educação, PPG em Filosofia, PPG em Saúde Coletiva da Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (UNISINOS) e PPG em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), a serem realizados nos dias 21 a 24 de setembro de 2015, na Unisinos/São Leopoldo-RS.
2 Doutorando em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de Passo
Fundo-UPF,
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objetivo educacional, sustentado pela filósofa norte-americana Martha Nussbaum, como um
critério para julgar a importância do papel do gestor e estabelecermos uma crítica sobre as
responsabilidades que a este cabem. Esta “aventura” logo nos apresenta a pergunta: por que
a democracia deve ser o objetivo da formação promovida pelas instituições?
Para tratar disso, a argumentação deste ensaio percorrerá o seguinte trajeto:
Primeiramente trataremos do problema: por que a educação deve preparar para a
democracia? Dessa forma, pretendemos identificar e justificar uma finalidade para a
atividade educacional, assim como indicar esta mesma finalidade como um critério em
potencial para pensar a função da gestão educacional. Ciente de que o vínculo educação e
democracia é uma postura costumeira e, de certa forma, prosaico quando questionada a
finalidade da educação, pretendemos expandir este mesmo vínculo para pensarmos as
responsabilidades dos gestores da educação. Posteriormente, abordaremos o problema: o
modelo de ensino vigente atende aos ideais de democracia? E, por último, qual a relevância
e os cuidados da gestão educacional para atender aos ideais de democracia? Os dois
primeiros problemas serão abordados a partir de interpretações sobre a crítica de Martha
Nussbaum aos sistemas educacionais. O terceiro problema revelará um esforço para
encontrar um sentido positivo da gestão educacional que beneficie a educação em si mesma
e a vida em democracia.

PARADIGMA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO
Na tentativa de responder a pergunta “porque a educação deve preparar para a vida
em democracia?”, iniciamos com o que Nussbaum acredita ser fundamental, conforme nosso
entendimento, para a realização dos seres humanos, a saber, que o desenvolvimento
humano pressuponha um sujeito autônomo, capaz de lidar maduramente com sua
liberdade. A educação, como segmento de formação humana por excelência tem papel
vigoroso nesse processo de “cultivo da humanidade”, como Nussbaum intitula um de seus
livros e que, consequentemente, tem um vínculo muito estreito com os critérios de
democracia.
Apesar das diferenças conceituais acerca do conceito de democracia, podemos
afirmar que este demanda consensualmente, no mínimo, três atitudes humanas
fundamentais, conforme Nussbaum: atitude crítico-argumentativa; atitude imaginativa
e criativa; e atitude de pensar como cidadão do mundo.
Antes de tratar destas três exigências, gostaríamos rapidamente de fazer uma
especulação inicial para incitar um aspecto que se considera importante: quem pode
participar da democracia? Apesar de sua simplicidade, esta pergunta parece ter relevância,
pois desde a origem da democracia na Grécia Antiga haviam-se critérios transparentes para
se ser cidadão 3 e, por consequência, para participar da democracia. Hoje não temos critérios
tão claros para definirmos a participação dos cidadãos nos rumos da sociedade. Porém, a
hipótese é de que esta “triagem” ainda aconteça, mesmo que de forma indireta. Pois, além
da possibilidade formal de eleger representantes legais para representar o povo nas
tomadas de decisões, ainda assim existe muito espaço para o envolvimento do cidadão
observar, analisar, argumentar e se posicionar frente às posturas políticas que deliberam
sobre as questões que interferem nos modos de vida. Cidadãos “incapazes” de, além do voto,
se envolverem neste outro campo periférico à democracia formal, são implicitamente
“anulados” da participação social. Mas, a experiência deste envolvimento parece-nos vital
para que a forma democrática de viver nas sociedades atuais ganhe intensidade e força.
30F30F

Eram considerados cidadãos e, portanto, aptos para participar dos debates na Ágora, onde
aconteciam os debates e decisões políticas, apenas os homens brancos e estrangeiros com muitas
posses. Não eram considerados cidadãos e, portanto, não podiam participar da democracia grega, as
mulheres, crianças e negros. Em meados do século V a.C. o termo demokratia começou a ser usado
pelos Gregos. De forma rápida, a raiz do termo se divide em “demo” que significa povo e, “kratia” que
significa governo. O “governo do povo” portanto. E hoje, quem é o “demo” que constitui a democracia?
Esta é a pergunta que pode, inicialmente, provocar as especulações deste ensaio.
3

– 988 –

Para que esta “exclusão” à democracia não seja reforçada, a educação tem papel
capital no desenvolvimento das três atitudes citadas: atitude crítico-argumentativa; atitude
imaginativa e criativa; e atitude de pensar como cidadão do mundo. Na sequência
tentaremos justificar a importância destas atitudes para a democracia e a função da
educação neste processo.
O exercício da democracia não é o caminho mais tranquilo para o cidadão conduzir
sua vida, já que dele é cobrado envolvimento efetivo nas atividades sociais. Ou seja, a
democracia demanda a compreensão de um modus operandi específico de seus envolvidos.
Assim como define o Ph.D em Ciência Política, Prof. Marcello Baquero, “a democracia
contemporânea requer uma cidadania ativa que se envolva na arena política via discussões,
referendos e plebiscitos, ou seja, por meio de mecanismos formais e informais [...]” (2008,
p. 381). Cabe à educação promover as competências que proporcionarão o exercício real
dos cidadãos nos espaços de democracia.
A participação social ganha vitalidade na medida em que seus cidadãos
desenvolvam um atributo que lhes confere cada vez mais humanidade, o desenvolvimento
da capacidade crítico-argumentativa. A verdadeira liberdade, para Nussbaum, não se
encontra no domínio de conhecimentos técnicos e nem no domínio dos conhecimentos das
ideias dos outros, mas quando o ser humano consegue pensar por si mesmo 4.
Para Nussbaum, o pensamento autônomo encontra bases sólidas nas disciplinas
humanísticas, como a Filosofia, Artes, História, Literatura, que são de valor inigualável para
a democracia, pois “[...] tanto por el contenido como por el método pedagógico, ayudarán a
que los alumnos reflexionen y argumenten por sí mismos, en lugar de someterse a la
tradición y a la autoridad”. (2010, p. 76). Aqui há uma indicação valiosa e bem antiga, digase de passagem, da importância das instituições educacionais se preocuparem com suas
metodologias de ensino. A capacidade argumentativa é resultado de um modo de aprender
e de ensinar. Sócrates, enquanto exemplo de postura metodológica, nos apresentou o
método maiêutico, que consistia na relação intermitente da pergunta sobre as hipóteses de
respostas, o que provocava o aluno a pensar sobre o que dizia, pois a cada pergunta sobre o
que era explanado suscitava a reflexão e, assim, se aprofundava significativamente na
compreensão sobre determinado conceito. Esse movimento é fundamental para que os
alunos não se submetam puramente à tradição e à autoridade.
Este processo, diferentemente da intenção pedagógica que se resume em ensinar
um conteúdo, ensinava também uma “forma” de lidar com o conhecimento e com as
situações de vida. A postura pedagógica com a qual se ensinava extrapola o ambiente
“puramente” educacional e se expande para a vida social. Esse comportamento exploratório,
que exige a manifestação do que se pensa e um pensar crítico sobre o que se diz, é força
promotora do desenvolvimento humano e da democracia, por consequência.
Esta metodologia que implica no diálogo reconhece a importância da manifestação
das ideias e opiniões críticas e “al destacar que cada uno tiene su propia voz, fomentamos al
mismo tiempo una cultura de la responsabilidad” (NUSSBAUM, 2010, p. 83). O diálogo
requer o comprometimento com o que é manifestado, uma vez que a pergunta promove a
necessidade de sustentar argumentativamente suas opiniões. Responsabilidade por suas
ideias e por seus atos. É de responsabilidade educacional, se se pretende preparar para a
democracia, que as instituições educacionais vejam “[...] cada estudiante como un individuo
en pleno desarrollo de sus facultades mentales, de quien se espera un aporte activo y
creativo a los debates que puedan surgir en la clase”. (NUSSBAUM, 2010, p.84).
31F31F

É importante registrar que não é intenção afirmar que os conhecimentos técnicos e os saberes
construídos nas diferentes áreas do conhecimento não têm relevância para a formação. Nussbaum
aponta, inclusive, que a educação voltada a atender a capacidade humana e suas competências
individuais agregaria ao próprio desenvolvimento econômico das sociedades vigentes, como por
exemplo, a capacidade de inovação dos profissionais: “[...] en el mundo empresarial es importante la
innovación, y existen motivos más que suficientes para suponer que la educación humanística
fortalece las capacidades de la imaginación y la independencia de criterio, que son fundamentales
para una cultura innovadora.” (2010, p. 82)
4
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Esse procedimento pedagógico de ensino e de aprendizagem – o diálogo - não se
limita apenas a se apresentar como estratégica pedagógica, no sentido de uma técnica de
ensino, pois transcende a condição operacional e se estabelece como princípio educacional,
compreendido numa condição que fundamenta toda a ação pedagógica. Princípio este que
incita a reflexão e assume, além de um elemento da educação formal, um promotor do
processo de desenvolvimento humano via de exame reflexivo da própria vida. A prática do
autoexame é fundamental para a implantação e/ou implementação do exercício
democrático. Como infere Dalbosco, “[...] esta necessária solidão sobre seus próprios
pensamentos e ações que é tomada por Sócrates como condição da sociabilidade humana e
de sua exposição pública de modo transparente e democrático”. (2013, p. 52-53).
Agregada à competência de argumentar e pensar criticamente, a atitude de se
compreender como um cidadão do mundo é essencial para que a proposta de democracia se
associe à disposição de pensar globalmente, rompendo as barreiras do local que, por vezes,
provocam a exclusão, o preconceito, e agravam diferenças que atravancam o pleno
desenvolvimento humano.
O encurtamento do pensamento ao se reduzir à cultura, religião, sistema político
locais, entre outros aspectos, não condicionam o trabalho cooperativo para superar
problemas de diversas origens que assolam a vida humana mundialmente. Cada vez mais
temos ferramentas para romper os limites proporcionados pela língua, pelos meios de
comunicação, pela distância física, etc... Há uma responsabilidade e um necessário
compromisso de que todos os cidadãos possam pensar sobre os problemas globais pelo fato
de que nossas ações e nossos modos de vida operam também sobre o modo de vida de
outras pessoas, de outras nacionalidades. O consumo, a cultura, a política, as crenças, tudo
isso têm implicações na vida de outros grupos sociais.
Compreender-se como cidadão do mundo requer a disposição de pensar problemas
que, por vezes, não sentimos suas consequências de forma direta. Quem sabe, este seja um
aspecto ainda mais difícil dessa perspectiva de pensamento e comportamento universais.
Esse comportamento que exige maturidade intelectual e moral precisa ser desenvolvido,
trabalhado, conjuntamente com a capacidade argumentativa e com a capacidade de
estabelecer críticas. Aí uma das responsabilidades essenciais da educação que recai
novamente sobre a importância das disciplinas humanitárias e da postura metodológica
adequada. O método socrático, que implica no desenvolvimento argumentativo de
qualidade, encontra apoio significativo nas palavras do filósofo norte-americano John
Dewey, pois o exercício da práxis dialógica deve ser realizado sobre problemas e
experiências reais. Nas palavras de Nussbaum, para Dewey, “[...] el elemento socrático no se
limitaba a las capacidades intelectuales, sino que constituía un aspecto de las actividades
prácticas: era toda una postura frente a los problemas de la vida real”. (2010, p. 97).
O desenvolvimento das faculdades mentais por meio da metodologia pedagógica
que promove a capacidade crítico-argumentativa ganha um aspecto moral e ético na medida
em que se dispõe a pensar problemas realmente humanos, que de fato preocupam a vida
das pessoas. Pois bem, problemas humanos, reais, situados entremeio à complexidade das
sociedades exigem alternativas de solução criativas, dependentes da capacidade de
imaginação projetiva dos seres humanos. Esse aspecto humano se amplia na medida em que
essa capacidade for inspirada pela liberdade e condição de questionar, criticar, se preocupar
com os problemas seus e dos outros. A condição de alteridade e a capacidade de argumentar,
associadas à atitude criativa e imaginativa dão vida à democracia.
A capacidade de colocar-se no lugar do outro, de procurar entendê-lo e pensar
criativamente sobre melhores condições de vida, fomenta a boa sociabilidade humana, pois
uma democracia calcada sob seres humanos incapazes de compaixão e ética seria ainda
mais problemática. As disciplinas humanitárias, novamente, são propulsoras da
compreensão e entendimento da formação política e ética, assim como a importância da
participação social por meio das narrativas dos romances, das histórias, dos fatos históricos,
dos personagens, dos posicionamentos, da dança, da música, etc...
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PARADIGMA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Resgatamos, de imediato, o problema pressuposto para esta segunda parte: o
modelo de ensino vigente atende os ideais de democracia? Assumimos, aqui, a crítica de
Nussbaum, a qual infere que quando a educação é dirigida com objetivo final de obtenção
de renda, a democracia e o desenvolvimento humano ficam comprometidos. Ela define a
crise na educação como uma crise silenciosa, uma espécie de câncer, que age na surdina, sem
ser percebida por não ser mensurável, já que “sedientos de dinero, los estados nacionales y
sus sistemas de educación están descartando sin advertirlo ciertas aptitudes que son
necesarias para mantener viva a la democracia”. (NUSSBAUM, 2010, p. 20).
A proposição de uma educação voltada unicamente a atender as demandas sociais
do crescimento econômico comete, preliminarmente, uma distinção nos princípios
educacionais que definem “o que ensinar” e “como ensinar”. Temos, dessa proposição, duas
conclusões iniciais: a) As disciplinas devem atender às exigências de formação de
profissionais. Não necessariamente à formação de profissionais-cidadãos, mas simplesmente
de profissionais que precisam ir para o mercado de trabalho e dar conta dos conhecimentos
técnicos exigidos pela profissão escolhida. Isso implica que as disciplinas que comporão as
grades curriculares tenham valor especificamente instrumental, que atendam ao macroobjetivo de profissionalização; b) Por consequência, a metodologia de ensino também é
predefinida por esta proposição, pois o educador pode e deve adotar a postura
metodológica que simplesmente explica o conteúdo para um aluno que deve dominá-lo em
prol do conhecimento puramente técnico, objetivo, instrumental.
Quando o modelo de proposta educacional não se concentra no indivíduo e suas
potencialidades, mas nas carências e demandas econômicas do país, as disciplinas
curriculares e as metodologias de ensino não atendem o desenvolvimento humano. Se a
nação está bem, pouco importam as desigualdades sociais vividas pelos cidadãos, já que o
governo tem foco no conjunto. Portanto, o Paradigma do Desenvolvimento Econômico não
promove, necessariamente, qualidade de vida dos cidadãos de forma igualitária, pois
“producir crecimiento económico no equivale a producir democracia”. (NUSSBAUM, 2010,
p. 36). 5
Poupar-se da preocupação tanto do desenvolvimento de conteúdos adequados
quanto de metodologia apropriada ao desenvolvimento humanístico, implica no abandono
de uma educação voltada para o alargamento do pensamento crítico, da autonomia e da
capacidade de alteridade do ser humano. Nussbaum destaca que nesse modelo as pessoas
não são vistas como dotadas de uma alma, conceito que a autora assume como “[...] las
facultades del pensamiento y la imaginación, que nos hacen humanos y que fundan nuestras
relaciones como relaciones humanas complejas en lugar de meros vínculos de manipulación
y utilización”. (2010, p. 25). O futuro da democracia fica comprometido quando as relações
humanas passam a ter fins extremamente práticos, de resultado objetivo, utilitário,
consequência de uma formação que deixa de lado e/ou pouco valoriza a riqueza e os
benefícios que a educação humanística, calcada em disciplinas como as artes, filosofia,
história, podem trazer.
O paradigma do crescimento econômico desconsidera a importância do estudante em
conhecer a cultura histórica da humanidade, em especial pelo fato de que, enquanto sujeito,
tem faculdades mentais que o condicionam a analisar e a refletir sobre a história, emitindo
32F32F

Martha Nussbaum escreve suas obras com referência ao ensino superior dos Estados Unidos e da
Índia, em especial. No entanto, pressupõe que suas críticas e inferências apontam a realidade e
caminhos para a educação superior de uma formal universal. Existem alguns artigos e pesquisas que
demonstram tal realidade também em instituições brasileiras, como o artigo escrito pelo sociólogo
Simon Schwartzman (citado nas referências bibliográficas) sobre o contexto político em que a
Universidade de São Paulo – USP foi criada, explicitando os motivos veementes de seu surgimento,
especialmente o objetivo de criar uma elite intelectualmente dominadora, que colabora para
compreender a expansão do pensamento de Nussbaum também para a realidade das Universidades
brasileiras.
5
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juízos e fazendo com que o próprio processo metodológico de aprender o constitua
enquanto sujeito pensante. Este paradigma, que promove uma elite sabedora e dominadora
da competência para os negócios, distancia dos currículos disciplinas artísticas e
humanistas, provocadoras e promotoras de diversas competências humanas, como a
capacidade de alargar o raciocínio, de estabelecer críticas, de criatividade e imaginação, de
construção argumentativa, de sensibilidade com o meio social em que vive, de estabelecer
conceitos, ampliar a capacidade de alteridade e compreensão moral, etc... Elementos
desvalorizados pela educação para a renda, uma vez que logicamente não servem
unicamente para geração de renda no contexto do crescimento econômico. Segundo Martha
Nussbaum, ao fazer uso do pensamento de Rabindranath Tagore, famoso pedagogo indiano,
infere que
[...] el nacionalismo agresivo necesita embotar la consciencia moral y, en
consecuencia, necesita personas que no reconozcan lo individual, que
hablen una jerga grupal, que se comporten como burócratas dóciles y que
también vean el mundo como tales. (2010, p. 46)
Assim, o ensino assume uma tendência clara de mercado, e aqui não nos referimos
apenas à ação do professor como ato educativo, mas à forma com que as instituições são
gestadas e, consequentemente, os caminhos que percorrem a partir das tomadas de
decisões de seus dirigentes. As instituições são vistas como forma de gerar lucros por elas
mesmas 6, e a melhor gestão é entendida como a que gera mais lucro, assim como a melhor
sociedade é entendida como aquela que tem melhor desempenho econômico. Dalbosco
critica esta postura ao afirmar que algumas reformas universitárias tendem a “[...] promover
uma especialização restrita, a ser alcançada por um tempo de formação cada vez mais
reduzido e com baixos custos financeiros”. (2013, p. 40). Essa perspectiva moderna dos
sistemas educacionais sustenta, portanto, a tendência mundial em buscar,
disseminadamente, o lucro. Tal tendência, decorrente da compreensão do sistema
econômico-social vigente, é amparada pela educação formal, de forma consciente ou
inconsciente, o que exige da educação princípios que, em sua avaliação, contradizem com
conceitos de humanização:
3F3F

Si esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en breve
producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de
ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una
mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los
logros y los sufrimientos ajenos. El futuro de la democracia a escala
mundial pende de un hilo. (NUSSBAUM, 2010, p. 20)
O desenvolvimento econômico das nações, tornou-se um dos principais, se não o
principal motivo da vida humana. Objetivo este que abarca tanto num sentido macro,
quando nos referimos à própria nação, como num sentido particular, quando nos referimos
aos projetos de vida. Um profissional de sucesso é aquele que tem uma profissão da qual lhe
renda bom status financeiro. Assim também com as nações de sucesso. Martha Nussbaum
ao questionar o “qué significa[...] el progreso para una nación?” (2010, p. 34), conclui que o
desenvolvimento econômico é usado como único critério para definir se uma nação tem ou
não progresso, não importando outros valores humanos, como a igualdade social, a
tolerância, a liberdade de expressão, a saúde, a educação, etc. Não concluímos que uma
nação está em ascensão porque respeita a complexidade da personalidade humana, ou
porque há o fortalecimento dos direitos humanos, ou ainda porque há convivência
harmoniosa entre grupos étnicos.

6

No caso específico das instituições privadas.

– 992 –

Portanto, uma educação que se estrutura para atender as demandas do Paradigma
do Desenvolvimento Econômico não concentra suas ações pedagógicas em despertar o
interesse do aluno em debater problemas que afetam a vida humana e, muito menos, em
buscar alternativas de soluções para estes problemas, pois a preocupação nuclear se dá
através da necessidade de dominar conteúdos que possam instrumentalizá-lo para a vida
profissional.

GESTÃO EDUCACIONAL E DEMOCRACIA
O conceito de gestão que, assim como tantos outros, não tem uma definição tão
trivial quanto nos sugere. O desafio ao lidar com este conceito é não deixá-lo nem tão
complexo e nem tão simples, para que não se torne obsoleto. Para conduzir as especulações
deste ensaio, faremos uso de uma conceituação de gestão articulada por Heloísa Lück 7:
34F34F

Uma forma de conceituar gestão é vê-la como um processo de
mobilização da competência e da energia de pessoas coletivamente
organizadas para que, por sua participação ativa e competente,
promovam a realização, o mais plenamente possível, dos objetivos de sua
unidade de trabalho, no caso, os objetivos educacionais. (2013, p. 21).
Esse posicionamento da função do gestor como responsável primário por atingir os
objetivos educacionais é fundamental para que esta função tenha relevância para a
educação. Ora, se tem o gestor essa função, como não considerá-lo como fator substancial
para definir que objetivos são estes? Neste contexto propomos pensar as ações da gestão
educacional sob os princípios de uma educação para a democracia. Por isso, lançamos mão
da hipótese de que quando a metodologia de ensino de um educandário, assim como o
desenho curricular é pensado, estudado e planejado, essa demanda se coloca antes mesmo
do professor, ainda no campo da gestão educacional, que antecede a ação pedagógica. Dito
de outra maneira, pressupomos que a finalidade das práticas de gestão educacional
perpassa pelo alcance dos objetivos educacionais.
Quando nos referimos à gestão educacional, revelamos duas áreas do conhecimento
que, associadas, devem apresentar ótima sintonia, assim como define Heloísa, para que a
qualificação da gestão resulte em qualidade da educação. No entanto, as Instituições de
Ensino deparam-se, no que diz respeito à sua gestão, com duas demandas bem notáveis: a)
primeiramente uma modernização em suas formas de gestão com vistas a identificarem-se
com modelos de empresas que adotam conhecimentos técnicos da área administrativa para
que possam se tornar competitivas, aspecto este mais comum às instituições privadas,
porém, em menor escala, é possível perceber alguns movimentos nesta direção em
instituições públicas; b) uma formatação do modelo de ensino oferecido em sala de aula,
sustentado pelas práticas de gestão, com vistas a atender as demandas sociais e econômicas,
especialmente na perspectiva de promover um paradigma de crescimento econômico
através da formação direcionada para um ideal de aluno capaz de se tornar competitivo no
mercado, gerar renda e condições técnicas para o desenvolvimento da nação 8.
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Doutora em Educação pela Universidade Columbia/EUA e pós-doutora em Pesquisa e Ensino
Superior pela Universidade George Washington/EUA.
8 Uma situação que ilustra significativamente esta situação são as orientações do Banco Mundial às
mudanças necessárias ao ensino superior, indicadas no documento La enseñanza superior: las
lecciones derivadas de la experiencia, em 1995, as quais definem que a educação brasileira deveria
promover mudanças estratégicas para atender rapidamente às demandas no mercado de trabalho.
Isto é, uma instituição privada, oriunda da área econômica, que direciona o rumo da educação
brasileira e, por consequência, o modelo de ensino que deve ser oferecido. Logicamente, não há
nenhuma ingenuidade intelectual no sentido de pensar que as instituições educacionais são ou serão
totalmente autônomas, independentes de qualquer cultura, política, diretriz, etc... Mas, pensar a
possibilidade das instituições de ensino manterem alguns valores e princípios educacionais, e neste
7
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As duas demandas supra citadas não são um problema em si mesmas, elas se tornam
problemáticas e controversas na medida em que abandonam princípios humanizadores, os
quais deveriam ser aportes tanto no modelo de gestão educacional, quanto no modelo de
ensino-aprendizagem adotados. A questão que se coloca aqui é que o modelo de ensino
das instituições é pré-determinado ou, pelo menos, induzido pelos gestores da instituição.
Quando estes gestores estão imersos no mundo empresarial, tomados por valores e
princípios meramente gerenciais, com vistas a atenderem as demandas do mercado, perdese, institucionalmente, o foco nos resultados educacionais ampliados, como o aprendizado
do aluno e, consequentemente, a preparação para a vida em democracia. Neste sentido, o
posicionamento político-educacional de uma Instituição de Ensino perpassa, antes de mais
nada, pela perspectiva administrativa do gestor ou da equipe de gestão desta instituição.
Tanto a ação assertiva de conduzir a uma proposta educacional, quanto a ação restritiva ao
não se preocupar com o direcionamento do modelo de ensino-aprendizagem, cedendo
liberdade aos educadores a determinarem seus princípios metodológicos, tais
comportamentos conduzem a um determinado posicionamento político-educacional. Por
isso, propomos analisar alguns princípios da gestão educacional à luz do Paradigma do
Desenvolvimento Humano apresentado.
Gestão Educacional é um assunto que está em discussão há pouco tempo no Brasil
quando se discutem os rumos da educação privada e também da educação pública 9.
Nenhuma proposta educacional de qualidade transcende sua descrição em documentos
oficiais das instituições, a exemplo de uma Proposta Pedagógica Institucional, se seus
gestores não se propõem, efetivamente, a tratar esta proposta como gerencial e fundadora
de todas as atividades educacionais e administrativas da instituição. 10 Atividades estas que,
apesar de terem suas origens conceituais em áreas distintas, precisam ser pensadas numa
relação coerente, uma vez que, nas instituições educacionais, uma implica diretamente na
outra. Heloísa Lück, ao apresentar seu livro A Gestão Participativa na Escola, descreve que,
ao refletir sobre este tema, espera “[…] contribuir para o estabelecimento de ações de gestão
mais consistentes e orientadas para a efetivação de resultados educacionais mais positivos,
tendo como foco a aprendizagem dos alunos e sua formação”. (2013, p. 17).
Os fundamentos da gestão educacional demandam cuidados, especialmente pelo
fato da educação ser gerenciada cada vez mais por profissionais oriundos de outras áreas,
especialmente, das ciências administrativas. Na medida em que as Instituições de Ensino
começam a ser tratadas como empresas, estas adotam princípios gerenciais e instrumentais
que, por vezes, não levam em consideração a natureza e a especificidade da educação. Pelo
fato de tratar da formação humana e, por consequência da formação do cidadão, a gestão
educacional não pode se constituir como um fim em si mesma, mas como meio para ampliar
a qualidade desta formação. E, é justamente neste aspecto que o questionamento sobre as
competências da gestão educacional, poderia nos conduzir a verificar se a gestão pode ou
não contribuir tanto para uma Educação para a Renda, sustentando o Paradigma do
Desenvolvimento Econômico, quanto para uma Educação para a Democracia Social
sustentando o Paradigma do Desenvolvimento Humano. 11
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caso também gerenciais, para poder propor e/ou, pelo menos, discutir uma proposta educacional
que não tenha seus fundamentos necessariamente nas questões econômicas.
9 Vitor Henrique Paro, Heloísa Lück e José Carlos Libâneo são alguns teóricos que se propuseram a
refletir sobre gestão educacional numa perspectiva preocupada a atender princípios e valores
educacionais/formativos. Há mais tempo podemos nos referir a José Querino Ribeiro, nas décadas de
30 e 40. Apesar disso, em comparação com outras temáticas da educação este é um assunto com
menor número de referências bibliográficas.
10 Em termos prático-operacionais, o gestor educacional é o responsável pelas decisões
administrativas da instituição, as quais implicam absolutamente sempre na demonstração de um
modelo de gestão, mesmo que esse modelo se construa somente na experiência das ações tomadas
pelo(s) gestor(es).
11 Ambas nomenclaturas e definições são oriundas das obras de Martha Nussbaum.
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A relação entre gestão e educação, que normalmente é conflituosa, agrava-se quando
os objetivos econômico-administrativos da instituição e da nação são assumidos pelos
gestores como prioritários frente aos objetivos educacionais. Esta sobreposição aumenta a
tensão já existente entre gestão educacional e a proposta político-pedagógica das
instituições, provocando o detrimento da constituição e promoção das competências
humanas.
Distraídos por la búsqueda de la riqueza, nos inclinamos cada vez más
por esperar de nuestras escuelas que formen personas aptas para
generar renta en lugar de ciudadanos reflexivos. Bajo la presión de
reducir los gastos, recortamos precisamente esas partes de todo
emprendimiento educativo que resultan fundamentales para conservar
la salud de nuestra sociedad. (NUSSBAUM, 2010, p. 187).
Ainda assim, entende-se que os gestores precisam se ocupar com a sustentabilidade
e promoção da instituição. Nussbaum aponta, inclusive, que a educação voltada a atender a
capacidade humana e suas competências individuais agregaria ao próprio desenvolvimento
econômico, como por exemplo, a capacidade de inovação dos profissionais:
[...] en el mundo empresarial es importante la innovación, y existen
motivos más que suficientes para suponer que la educación humanística
fortalece las capacidades de la imaginación y la independencia de criterio,
que son fundamentales para una cultura innovadora. (2010, p. 82).
Temos, portanto, uma demanda vigente da realidade das Instituições de Ensino que
cada vez mais assumem posturas com identidades bem empresariais, o que resulta em
consequências acadêmico-pedagógicas, não somente na própria sala de aula, mas também
em outras instâncias de ensino, como na pesquisa e extensão 12. Tais percepções mais
palpáveis e figurativas das Instituições de Ensino têm implicações conceituais e formativas
de um ideal de cidadão e de um ideal de sociedade que, especificamente, é o objetivo último
a ser refletido quando nos propomos pesquisar sobre gestão educacional e suas finalidades
e consequências para garantir um processo de ensino e aprendizagem com vistas a atender
uma perspectiva democrática de vida social e constituição das relações humanas.
Uma outra dimensão interessante a ser destacada é que o processo de gestão, por si
só, já é um movimento que implica ações educativas, formativas. Primeiramente porque,
mesmo que se queira, não é possível pensar em processos de gestão sem a ação humana e
sem relações humanas, pois exige-se, necessariamente, o envolvimento coletivo de pessoas
para que estes processos de gestão possam existir e, mais ainda, em segundo lugar, porque
precisa-se de profissionais que trabalhem de forma cooperativa, fazendo uso de suas
potencialidades, de suas energias. A grande maioria das instituições educacionais
comportam não apenas um gestor(a), mas uma equipe de gestão que, apesar de ter um líder,
envolve diversas pessoas, com responsabilidades e competências diferenciadas. A
compreensão de gestão parte do pressuposto de que seu êxito é resultado de uma ação
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Para ilustrar esta situação, temos atualmente um exemplo paradigmático, na fusão entre duas
Instituições de Ensino do País, a Kroton e a Anhanguera, que juntas tornaram-se a maior Instituição
de Ensino do mundo, com mais de 1 milhão de alunos e faturamento anual acima de 4 bilhões de
reais. No entanto, antes da fusão, a Kroton já havia realizado mais 5 aquisições, fazendo disparar o
valor das ações da instituição. Podemos notar aqui, claramente, que as instituições de ensino nunca
foram tratadas nesta ótica, de captação e fomento de receitas econômicas de forma tão acirrada e
naturalmente transparente. Numa das entrevistas, citadas nas referências bibliográficas, realizada
pelo jornalista André Jankavski, para a Revista “Isto É”, o presidente da Kroton, Rodrigo Galindo,
deixa claro que o objetivo das Instituições de Ensino Privadas é a formação de mão-de-obra e não a
pesquisa e extensão.
12
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construtiva e coletiva, assim como define Lück, a gestão como mobilização das energias e
competências das pessoas.
O modelo de gestão educacional contribui para a formação de pessoas que
constroem concepções de mundo a partir do modo como gerenciam e de como são
gerenciadas durante as atividades voltadas para resultados por meio dos processos e das
relações interpessoais. Conforme Heloísa Lück, o mais importante no processo de
democratização das ações de gestão é:
[...] o processo educacional e o ambiente escolar serem marcados pela
mais alta qualidade, a fim de que todos os que buscam educação
desenvolvam os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessários
para que possam participar, de modo efetivo e consciente, da construção
do tecido da sociedade, com qualidade de vida e desenvolvendo
condições para o exercício da cidadania. (2013, p. 26-27) .
Em suma, a gestão pode trazer benefícios à formação dos cidadãos de forma mais
alargada na medida em que o gestor considerar os seguintes aspectos: a) apropriar-se de
conhecimentos acerca dos conceitos de educação e de gestão para poder pensar a relação
entre essas áreas do conhecimento: clareza conceitual sobre a função do gestor da educação
é vital para que a educação não fique subordinada às finalidades da gestão; b) ter clareza da
finalidade da educação: a formação humana perpassa pelo desenvolvimento de princípios
macros – como respeito, alteridade, responsabilidade, participação – os quais são e devem
ser o sentido do ato educacional, não permitindo que estes princípios sejam corrompidos
ou subdesenvolvidos em razão das necessidades sociais, da lógica de mercado...; c)
mobilizar o corpo docente para atender os objetivos educacionais: a formação humana é
o objetivo da educação e está no papel do gestor a possibilidade de mobilizar os educadores
para desenvolverem a proposta pedagógica da instituição.
Associados a estas três conclusões genéricas sobre a competência dos gestores,
podemos complementar, de forma mais diretiva, quatro derivativos fundamentais da teoria
de Nussbaum, se queremos que a educação forme cidadãos capazes para viver em
democracia: a) que os gestores trabalhem para que as propostas educacionais promovidas
pelas instituições não sejam calcadas em princípios econômicos, sedimentando o modelo de
educação para a renda. Para isso, o modelo de educação para a democracia requer que a
formação aconteça via disciplinas que promovam o cultivo da imaginação e da criatividade,
características vitais para a implantação e implementação da democracia; requer método
de ensino que prime pela capacitação argumentativa do educando, para que este possa
dominar a arte de participar, envolver-se, empenhar-se em aprender, construir e expor seus
pensamentos de forma clara, lógica e coerente; requer um cidadão capaz de se preocupar,
de se envolver e de buscar alternativas para problemas humanos, problemas que se
encontram além de sua própria nacionalidade e que exigem um pensamento de cidadão do
mundo; b) que o comportamento do próprio gestor, enquanto um cidadão que pensa a
formação de cidadãos, leve em consideração alguns aspectos constituidores do ato de
gestar, o qual também se constitui como um ato educativo: atitude de alteridade, para
reconhecer os outros cidadãos como pessoas de direito, que merecem respeito pela sua
individualidade; atitude de imaginação, para se dispor a pensar uma gama de situações
complexas que afetam a vida humana; atitude de conceber a sua nação como integrante de
um todo maior, que precisa ser pensado na medida em que tomar decisões enquanto gestor.
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RESUMO: A partir da articulação entre a Educação Especial e a Educação Inclusiva e da
vinculação a uma pesquisa em educação em andamento, este artigo objetiva compreender
os emaranhados da educação que queremos para a geração dos bicentenários, a fim de
problematizar os efeitos das metas educacionais nas práticas curriculares das escolas ditas
inclusivas. Considerando os Estudos Foucaultianos em Educação, especificamente a
governamentalidade como ferramenta analítica, elegeu-se como materialidade o
documento 2021 - Metas Educativas: la educación que queremos para la generación de los
Bicentenarios. A relação imanente entre a qualidade da educação de um país e a qualidade
do seu professorado produz-se na matriz da governamentalidade neoliberal norteamericana, principalmente quando se trata da educação primária. Dessa forma, a formação
das professoras e o cuidado das suas condições de trabalho tornam-se meios para que a
Educação Inclusiva, a partir da superação de desafios, melhore a educação escolar. Então,
as professoras do Atendimento Educacional Especializado e as professoras das salas
comuns/regulares, bem como as práticas curriculares relevantes, pertinentes e
significativas na escola inclusiva, operam em prol do capital educativo do público-alvo da
Educação Especial no jogo das práticas de normalização no contexto da inclusão como
verdade.
PALAVRAS-CHAVE: Governamentalidade; Educação Especial; Educação Inclusiva; Metas
Educacionais
ABSTRACT: From the articulation between Special Education and Inclusive Education, and
the link to an ongoing research in education, this paper aims to understand the
entanglements of the education intended for the bicentenary generation, in order to
problematize the effects of educational goals on curriculum practices in so-called inclusive
schools. By considering Foucauldian Studies in Education, and taking governmentality as a
specific analysis tool, the document 2021 -Metas Educativas: la educación que queremos para
la generación de los Bicentenarios was selected as our research material. The immanent
relationship between the quality of education in a country and the quality of its teachers has
been produced in the matrix of the North-American neoliberal governmentality,
particularly when it addresses elementary education. Hence, teacher education and
attention to teachers’ work conditions have become means for Inclusive Education to
improve school education by overcoming challenges. Therefore, teachers working in Special
Educational Assistance and those working with regular groups, as well as relevant,
pertinent and significant curriculum practices have worked to favor the education capital
of the target audience of Special Education in the game of normalization practices in the
context of inclusion as truth.
KEYWORDS: Governmentality; Special Education; Inclusive Education; Educational Goals.
Considerando a governamentalidade como grade de análise de um campo de
relações estratégicas, este artigo parte da articulação entre a Educação Especial e a
Educação Inclusiva, através da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
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Educação Inclusiva, publicada em 2008, na escola contemporânea. Escola esta que
possibilita o Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos alunos com deficiências –
física, mental, sensorial ou múltipla; transtornos globais do desenvolvimento – em breve
remodelados pela atualização no Manual de Classificação de Doenças Mentais, DSM V, da
Associação Americana de Psiquiatria; e altas habilidades/superdotação. E, ao possibilitar o
AEE, oferece visibilidade às professoras que atuam nas salas de recursos multifuncionais,
nas salas comuns/regulares ou demais espaços-tempos pedagógicos, e materialidade às
práticas curriculares na escola contemporânea.
Dessa forma, vinculado a uma pesquisa em educação em andamento, interessada em
“compreender a articulação da Educação Especial com a Educação Inclusiva nas práticas
curriculares a fim de problematizar os efeitos destas nos modos de subjetivação das
professoras na escola contemporânea”, este artigo objetiva compreender os emaranhados
da educação que queremos para a geração dos bicentenários, a fim de problematizar os
efeitos das metas educacionais nas práticas curriculares das escolas ditas inclusivas. Neste
momento, não por acaso tomamos esse documento referência. Nem por acaso ele justificase. Empenhar-nos com o diagnóstico do presente, considerando os Estudos Foucaultianos
em Educação, foi o movimento que provocou o estudo desse projeto coletivo, uma vez que
se relaciona com outras publicações sobre a articulação entre a Educação Especial e a
Educação Inclusiva no Brasil.
Si se piensa en la calidad de la educación de un país, es inevitable hacerlo
en relación con la calidad de su profesorado. De ahí la prioridad que la gran
mayoría de las reformas educativas otorga al fortalecimiento de la
profesión docente (OEI, 2010, p.74).
Quando se pensa na qualidade da educação em um país, é inevitável a fazêlo em relação à qualidade do seu professorado. Daí a prioridade que a
grande maioria das reformas educacionais confere ao fortalecimento da
profissão docente (OEI, 2010, p.74) [Tradução própria].
El fortalecimiento de la profesión docente constituye, pues, unos de los ejes
prioritários de actuación de la OEI y tiene, en consecuencia, presencia
destacada en el proyecto «Metas Educativas 2021: la educación que
queremos para la generación de los Bicentenarios», a través de la meta
general octava (OEI, 2010, p.136).
O fortalecimento da profissão docente constitui, portanto, uma das
prioridades da atuação da OEI e tem, em consequência, forte presença nas
"Metas Educativas 2021: a educação que queremos para a geração do
Bicentenário" projeto através o objetivo geral oitavo (OEI, 2010, p.136)
[Tradução própria].
O documento de referência dos estratos 1 acima, 2021 - Metas Educativas: la
educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, projeto dito coletivo, foi
aprovado na Conferência Ibero-americana de Educação e na Cúpula de Chefes de Estado e
de Governo, respectivamente, em setembro e dezembro de 2010, sendo publicado na
Espanha pela Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a
Cultura (OEI), organismo internacional governamental para a cooperação entre os países
na Educação, na Ciência e na Cultura; pela Secretaria Geral Ibero-Americana, órgão
340F340F
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permanente de apoio institucional e técnico da Conferência Ibero-Americana e à Cúpula de
Chefes de Estado e de Governo; e pela Comissão Econômica para a América Latina, uma das
cinco comissões regionais das Nações Unidas, e sintetizado para o português em 2012. Este
projeto coletivo teve como contexto os duzentos anos de independência da maioria dos
países ibero-americanos e como foco a melhoria da qualidade e da equidade da educação
frente à pobreza e à desigualdade e em prol da inclusão social.
A partir dessas 2021 - Metas Educativas, estabelece-se a relação imanente entre a
qualidade da educação de um país e a qualidade do seu professorado, reforçando-se a
profissão docente como um dos eixos prioritários da atuação da OEI e do conjunto de metas
presentes no documento referência que, na oitava meta, dedica-se exclusivamente ao
fortalecimento da profissão docente. Recorre-se, inclusive, no documento referência, à
autora Alba Martínez para resumir graficamente essa relação indissolúvel, sem
diferenciação entre o dentro e o fora, através da fita de Möbius (uma fita colada nas duas
extremidades, após dar uma meia volta em uma delas), relação esta tomada aqui como
imanente. Com isso, lê-se, nas metas específicas vinte e vinte e um da oitava meta, o
fortalecimento da profissão docente como as melhorias na formação inicial das professoras
e o favorecimento da formação continuada para essas professoras em prol do
desenvolvimento profissional docente.
El objetivo final es lograr a lo largo del próximo decenio una educación que
dé respuesta satisfactoria a demandas sociales inaplazables: lograr que
más alumnos estudien, durante más tiempo, con una oferta de calidad
reconocida, equitativa e inclusiva y en la que participe la gran mayoría de
las instituciones y sectores de la sociedad. Existe, pues, el convencimiento
de que la educación es la estrategia fundamental para avanzar en la
cohesión y en la inclusión social. Pero estos objetivos no serían suficientes
si no se incluyeran otros dos, que completan el carácter específico del
proyecto: la necesaria participación social y el compromiso solidario de los
países con mayores recursos para contribuir al logro de las metas de
aquellas naciones con menos possibilidades (OEI, 2010, p. 16).
O objetivo final é alcançar ao longo da próxima década uma educação que
fornece uma resposta satisfatória às demandas sociais urgentes: conseguir
mais alunos a estudar por mais tempo, com uma oferta de reconhecida
qualidade, equitativa e inclusiva e participar na grande maioria
instituições e setores da sociedade. Existe, portanto, o convencimento de
que a educação é a estratégia fundamental para o avanço da coesão e da
inclusão social. Mas estes objetivos não seriam suficientes se não se
incluírem outros dois, que completam a natureza específica do projeto: a
necessária participação social e o compromisso conjunto dos países com
mais recursos para contribuir para a realização dos objetivos dessas
nações com menos possibilidades (OEI, 2010, p. 16) [Tradução própria].
A educação, como processo de interação capaz de conduzir os sujeitos no processo
civilizador da humanidade, uma vez que, ao modificar condições intelectuais, físicas e
morais, forma, deforma e transforma os sujeitos para a vida social, constitui-se como
estratégia fundamental para avançar na coesão e na inclusão social neste documento
referência. E, uma vez estratégia, torna-se a condição do compromisso solidário financeiro,
mas também técnico, entre os países ibero-americanos que objetivam todos os alunos na
escola, em maior tempo de escolarização, com uma oferta de qualidade reconhecida,
equitativa e inclusiva. A educação, nesse contexto, não ocorre em qualquer lugar ou em
qualquer tempo. A escola, essa maquinaria específica para normalização – contínua,
permanente – dos sujeitos, como lembram Alvarez-Uria e Varela (1992), com “sua
organização espacial, o regulamento meticuloso que rege sua vida interior, as diferentes
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atividades aí organizadas, os diversos personagens que aí vivem e se encontram, cada um
com uma função, um lugar, um rosto bem-definido (...)”, conforme referenciou Foucault
(1995, p. 241) para tratar do bloco capacidade-comunicação-poder, ocupa o lugar e o tempo
privilegiados nas ações educacionais nesses países, em detrimento de outras formas de
experiências educacionais.
Contudo, ocupa esse lugar e tempo privilegiados não porque a escola continue
inabalável, na medida em que o próprio estado de crise se manifesta nas professoras que
reclamam pelas suas condições de trabalho e pelos seus salários, pelos alunos que não
aprendem ou não desejam aprender as coisas da escola, pelos conhecimentos que parecem
descompassados em relação ao mundo da vida, pela rotina de avaliação micro e
macroescolar que mostram índices cada vez mais deficitários, entre outros, mas porque, ao
fim e ao cabo, a escola consolidou-se como o espaço-tempo obrigatório para transmissão,
construção ou produção de conhecimentos a todos os sujeitos entre quatro e dezessete anos
no nosso país. Então, a pergunta de Aquino (2013, p. 203) sobre o que seriam as práticas
educacionais, e, nas vertentes incitadas pelo autor, incluímos principalmente as escolares,
“senão uma prova histórica do vigor da governamentalidade em seu aporte normalizador e,
sobretudo, no que concerne à irredutibilidade dos processos de subjetivação aí
desencadeados?” faz sentido de ser trazida a este artigo.
Na aula de 8 de fevereiro de 1978, na obra Segurança, território e população, o
próprio Foucault esboça questões em torno do estudo da governamentalidade, a saber: “por
que querer estudar esse domínio, no fim das contas, inconsistente, nebuloso, cingido por
uma noção tão problemática e artificial quanto a de ‘governamentalidade’? (2008a, p. 156).
Continua Foucault “(...) por que querer abordá-lo através de uma noção que é plena e
inteiramente obscura, a de ‘governamentalidade’? Por que atacar o forte e o denso como o
fraco, o difuso e o lacunar?” (2008a, p.156). E traz como resposta o problema do Estado e
da população, sob o prisma de três princípios metodológicos: princípio metodológico A,
“passar por fora da instituição para substituí-la pelo ponto de vista global da tecnologia de
poder” (2008a, p.157); princípio metodológico B, “substituir o ponto de vista interno da
função pelo ponto de vista externo das estratégias e táticas” (2008a, p.158); princípio
metodológico C, “apreender o movimento pelo qual se constituía através dessas tecnologias
movediças um campo de verdade com objetos de saber” (2008a, p.158).
Com isso, o sentido da prova histórica do vigor da governamentalidade ser trazido
neste artigo. A governamentalidade como grade de análise de relações de poder estratégicas
vincula-se à forma política de poder que, desde o século XVI, desenvolveu-se nas sociedades
ocidentais: o Estado. Mas, na aula de 15 de março de 1978, Foucault adverte não estar
tomando esta noção como um Estado-coisa, que se desenvolve a partir de si mesmo e impõe
uma mecânica espontânea aos indivíduos. “O Estado é uma prática. O Estado não pode ser
dissociado do conjunto das práticas que fizeram efetivamente que ele se tornasse uma
maneira de governar, uma maneira de agir, uma maneira também de se relacionar com o
governo (FOUCAULT, 2008a, p.369). E, na condição de prática, o Estado tem como finalidade
a população. Essa noção de população, todavia, não emerge como um problema político no
século XVI. A política mercantilista tinha como problema a riqueza do estado. “Vai se falar
de riquezas, vai se falar de circulação das riquezas, da balança comercial, não se vai falar da
população como sujeito econômico” (FOUCAULT, 2008a, p. 370).
Contudo, por ser uma prática, essa forma política de governo modificou esse foco de
atuação. Nos séculos V a VI, essa forma política definiu-se pela territorialidade feudal, e
implicou a existência de uma sociedade da lei, de compromissos e de litígios, adquirindo a
forma do Estado de justiça. Já, nos séculos XV e XVI, em virtude da territorialidade
fronteiriça e de uma sociedade de regulamentos e disciplinas, como nos mostra a política
mercantilista, essa prática assumiu a forma do Estado administrativo, enquanto que, entre
os séculos XVII e XVIII, pelo problema da população e pela sociedade controlada por
dispositivos de segurança, essa forma política tornou-se um Estado de governo. As
transformações nessa forma política de governo justificam-se pelo fenômeno de
governamentalização do Estado, um Estado que, aos poucos, se tornou governamentalizado

– 1002 –

em função de três grandes pontos de apoio: a pastoral, a técnica diplomático-militar e a
polícia (FOUCAULT, 2008a).
Diante desse quadro, retomamos as questões esboçadas por Foucault em relação aos
motivos de estudar esse domínio e abordá-lo neste artigo. O documento referência, 2021 Metas Educativas: la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, ao
dizer-se projeto coletivo, postula ser de todos e de cada um, com um marco comum, e
também com um perfil próprio de cada país do conjunto ibero-americano. Ao referenciar a
ação de todos e de cada um, entre o jogo da cidade e o jogo do pastor, essas 2021 - Metas
Educativas tomam a forma de poder tanto totalizante quanto individualizante da prática de
Estado. La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios postula as ações
em nível macro e micro a serem concretizadas pelos países, pelos países e por cada um de
seus cidadãos. Ora, esse conjunto de metas, indicadores e níveis de sucesso não dependem
apenas dos ministros de educação ibero-americanos ou dos chefes de Estado e de Governo,
mas do compromisso solidário de professoras, famílias, instituições, universidades,
empresas, organizações sociais, entre outros, afinal,
No es posible situar la educación ibero-americana en el nivel deseado a lo
largo de una década sin la sensibilidad y el concurso de la gran mayoría de
la población, especialmente de aquellos que tienen una mayor formación y
responsabilidade (...) (OEI, 2010, p. 17).
Não é possível localizar a educação ibero-americana no nível desejado a
mais de uma década sem a sensibilidade e a concorrência para a grande
maioria da população, especialmente àqueles que têm mais instrução e
responsabilidade (...) (OEI, 2010, p. 17) [Tradução própria].
As práticas educacionais, em especial, as escolares colocam em cena a relação entre
o jogo da cidade e o jogo do pastor, na medida em que têm como problema político a
população. A população pobre, vulnerável; a população analfabeta absoluta, analfabeta
funcionalmente; a população sem investimento em capital humano são alguns exemplos
desse problema político em 2021 - Metas Educativas. Mesmo tendo avanços nas políticas
públicas e nas condições de vida na última década, como os investimentos nos serviços
básicos de saúde, refletindo no aumento das taxas de natalidade e redução das taxas de
mortalidade e desnutrição infantil, a pobreza e a desigualdade socioeconômica marcam os
países ibero-americanos, e sintetizam sua heterogeneidade. No conjunto da pobreza e da
vulnerabilidade, em situações e desafios ibero-americanos, restam as apostas na educação:
Los esfuerzos realizados en políticas públicas dirigidas a la educación son
coerentes con el apel central que ella cumple como eslabón del desarrollo.
La educación y el empleo son reconocidos como ámbitos privilegiados de
superación de los problemas sociales, operando como mecanismos de
inclusión social, de reducción de desigualdades y de superación de la
pobreza (OEI, 2010, p. 35).
Os esforços realizados em políticas públicas para a educação são coerentes
com o apelo central que ela cumpre enquanto elo de desenvolvimento.
Educação e emprego são reconhecidos como áreas privilegiadas de
superação de problemas sociais, que atuam como mecanismos de inclusão
social, de redução das desigualdades e de superação da pobreza (OEI, 2010,
p. 35) [Tradução própria].
Outros documentos internacionais validam esse direito à educação como
possibilidade de crescimento e progresso dos países, dentre eles, a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidades (ONU) em 1948,
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que em seu artigo 26º firma “Toda a pessoa tem direito à educação”; a Declaração Mundial
sobre Educação para Todos – Satisfações das Necessidades Básicas de Aprendizagem,
resultante da Conferência Mundial sobre Educação para Todos em Jomtien, Tailândia, de 05
a 09 de março de 1990, que entende que “a educação pode contribuir para conquistar um
mundo mais seguro, mais sadio, mais próspero e ambientalmente mais puro, e que, ao
mesmo tempo, favoreça o progresso social, econômico e cultural, a tolerância e a cooperação
internacional”. Mas, justamente por posicionar-se no espaço-tempo escolar, a educação
escolar volta-se prioritariamente à educação primária.
A educação primária, no documento referência, constitui-se como a chave do futuro,
enquanto que a educação secundária e pós-secundária se responsabilizam pela formação
do indivíduo trabalhador. A educação primária deve garantir uma das competências básicas
durante o período de escolarização obrigatória: o aprender a aprender, proposto em
Educação, um tesouro a descobrir, Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre
Educação para o século XXI, presidida por Jacques Delors, e retomado em 2021 - Metas
Educativas como pressuposto para continuar aprendendo e gestando as aprendizagens ao
longo da vida. Nesse contexto, o próprio analfabetismo vê-se categorizado em duas figuras:
o analfabeto absoluto, aquele não lê e escreve, nem compreende um texto curto sobre sua
vida cotidiana, e o analfabeto funcional, aquele incapaz de utilizar suas habilidades de
leitura, escrita e cálculo na vida cotidiana, sendo ambas complicadoras ao aprender a
aprender.
Si bien la pobreza y la vulnerabilidad pueden ser clasificadas como
fenómenos externos al sistema educativo, tienen en él importantes causas
y consecuencias. Un estudiante con un capital educativo depreciado tendrá
muchas dificultades para lainserción laboral con sus consecuentes
repercusiones a nivel de remuneraciones, siendo por ello la educación
recibida un mecanismo clave para el acceso al bienestar de toda persona.
Por otra parte, si se concibe la pobreza como una condición del entorno
familiar, sus repercusiones se expresarán en la dificultad que los niños
tendrán para acceder y progresar dentro del sistema educativo (OEI, 2010,
p.54)
Se a pobreza e a vulnerabilidade podem ser classificadas como fenômenos
externos ao sistema educacional, têm-se neste sistema educacional
importantes causas e consequências. Um estudante com um capital
educacional desvalorizado terá muitas dificuldades para a inserção no
mercado de trabalho com as consequentes implicações em termos de
remuneração, sendo assim, a educação recebida torna-se um mecanismo
fundamental para o acesso ao bem-estar de toda pessoa. Por outro lado, se
compreendermos a pobreza como uma condição do entorno familiar, suas
implicações se expressarão na dificuldade das crianças em acessar e
progredir no âmbito do sistema educacional (OEI, 2010, p.54) [Tradução
própria].
As apostas na educação e nas escolas ocorrem na medida em que as práticas nesses
espaços-tempos podem agregar capital educativo aos sujeitos. Capital educativo que,
estando no nível do próprio indivíduo, mobiliza o aprender a aprender, e afastam esse
sujeito da pobreza e da vulnerabilidade, tornando-se fonte de satisfações futuras ou
rendimentos futuros. No estrato acima, a materialidade de uma das formas da
governamentalidade neoliberal presente em 2021 - Metas Educativas e nas políticas
educacionais desenvolvidas no nosso país na contemporaneidade: a governamentalidade
neoliberal norte-americana. A governamentalidade neoliberal torna-se a grade de análise
dessa economia de mercado que organiza e regula a prática do Estado, principalmente, seus
processos de educação e escolarização. E tomá-la sob o crivo norte-americano significa
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interessar-se pelo terceiro modelo de neoliberalismo estudado por Foucault, que se
desenvolveu nos Estados Unidos da América, nos anos de 1960, através dos estudos da
Escola de Chicago, especialmente, da obra Teoria do Capital Humano, de Theodore Schultz.
Considerando o sujeito como própria fonte de satisfações futuras ou rendimentos
futuros, resta ao conjunto de países ibero-americanos invertir más e invertir mejor. A
educação e a escolarização deixam de serem custos, e transformam-se em investimentos.
Além do financiamento de caráter público, condição necessária, a décima meta do
documento referência materializa a importância dos financiamentos cooperativos, que vão
desde o Fundo de Cooperação Internacional até os Programas de Ação Compartilhados, cuja
presença de organismos internacionais, os já conhecidos Banco Mundial e Banco
Interamericano de Desenvolvimento, e de empresas privadas, sob o prisma da
responsabilidade social empresarial, tornam-se complementos daquele financiamento de
caráter público. Essa grade de análise de um campo de relações estratégicas, a
governamentalidade neoliberal norte-americana, permite tratar dessa prática de Estado e
do seu problema político, ou seja, a população, sob a égide de uma economia de mercado.
Desse modo, o reencontro intencional com os princípios metodológicos citados por
Foucault anteriormente. Na aula de 31 de janeiro de 1979, em Nascimento da biopolítica,
Foucault (2008b, p. 106) explica “O Estado não é nada mais que o efeito móvel de um regime
de governamentalidades múltiplas”. O Estado como prática deve ser interrogado,
investigado pelas suas tecnologias de poder, pelas suas estratégias, pelas suas práticas, na
medida em que essas tecnologias instauram campos de verdades e, estes, produzem objetos
de saber. A articulação entre a Educação Especial e a Educação Inclusiva interessa, nesse
sentido, porque opera no Atendimento Educacional Especializado na escola
contemporânea. As professoras do AEE, as professoras das salas comuns/regulares e as
práticas curriculares estão produzindo e sendo produzidas no contexto da inclusão como
verdade do nosso espaço, do nosso tempo. As práticas de governamentalidade, em especial
a neoliberal norte-americana, são as que permitem compreender e problematizar esses
efeitos de verdade na vida dos sujeitos.
Continua Foucault (2008b, p. 106) “Não se trata de arrancar do Estado o seu
segredo, trata-se de passar para o lado de fora e interrogar o problema do Estado, de
investigar o problema do Estado a partir das práticas de governamentalidade”. Eis que, nas
2021 - Metas Educativas, impera La apuesta por la educación inclusiva nesse campo de
relações estratégicas. Essa aposta na educação inclusiva objetiva a aprendizagem de todos
juntos na escola, e dispõe as condições para que essa aprendizagem ocorra no estar junto:
La inclusión educativa supone un proceso en el que hay que enfrentarse a
desafios continuos cuya correcta superación conduce, sin duda, a mejorar
la calidad educativa para todos los alumnos. En este proceso es preciso
defender los valores de equidad y de respeto a las diferencias para
contribuir al cambio de actitudes y generar apoyo social; identificar y
suprimir las barreras para el aprendizaje y la participación; crear
oportunidades para que todos, en especial para que los grupos
habitualmente excluídos se sientan reconocidos; capacitar a los profesores
y cuidar sus condiciones de trabajo; favorecer la participación familiar, y
crear un movimiento político y social que ayude a la inclusión educativa
(OEI, 2010, p. 97-98).
A Educação Inclusiva supõe um processo em que há de se enfrentar desafios
contínuos cuja conclusão satisfatória conduz, sem dúvida, a melhorar a
qualidade da educação para todos os alunos. Neste processo é necessário
defender os valores da equidade e do respeito às diferenças para contribuir
na mudança de atitudes e gerar apoio social; identificar e remover
barreiras à aprendizagem e à participação; criar oportunidades para
todos, especialmente para que os grupos geralmente excluídos se sintam
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reconhecidos; formar professores e cuidar de suas condições de trabalho;
incentivar o envolvimento da família, e criar um movimento político e
social que ajuda a inclusão educacional (OEI, 2010, p. 97-98) [Tradução
própria].
Ratifica-se, neste estrato, a formação das professoras e o cuidado das suas condições
de trabalho, como meios para que a Educação Inclusiva, a partir da superação de desafios,
melhore a educação escolar. Novamente, podemos retomar a fita de Möbius como resumo
gráfico dessa relação imanente. Mas, no contexto dessa relação, na superfície topológica
dessa fita, está o currículo relevante, pertinente e significativo. As características desse
currículo são tomadas como peças centrais na definição de uma educação de qualidade.
Particularmente, fazemos a leitura desse currículo na perspectiva anglo-saxônica, de base
pragmática e utilitarista, não partindo da prescrição do ensino, próprio da didática, e sim da
“organização do ensino como um conjunto de atividades ou experiências organizadas
segundo as atividades e experiências que se espera que as crianças desenvolvam na sua vida
adulta” (NOGUERA-RAMÍREZ, 2011, p. 219). Conforme o referenciado autor, esta
característica distingue o currículo tanto da didática germânica, quanto da ciência da
educação francófona, detalhadas na obra Pedagogia e governamentalidade ou Da
Modernidade como uma sociedade educativa.
De ese modo, un currículo que atienda a estas preguntas debe considerar
los fines que le entrega la sociedad a la educación, y será relevante en la
medida que promueva el aprendizaje de las competencias necesarias para
participar plenamente en las diferentes esferas de la vida, afrontar las
exigencias y desafíos de la sociedad, acceder a un empleo digno y
desarrollar un proyecto de vida en relación con los otros
(UNESCO/OREALC, 2008b) (OEI, 2010, p. 105)
Assim, um currículo que aborda estas questões deve considerar os fins para
os quais a sociedade dá à educação, e ser relevante na medida em que
promove a aprendizagem das competências necessárias para participar
plenamente nas várias esferas da vida, enfrentar as demandas e desafios da
sociedade, ingressar num emprego decente e desenvolver um projeto de
vida em relação aos outros (UNESCO / OREALC, 2008b) (OEI, 2010, p. 105)
[Tradução própria].
La respuesta a la diversidad, por tanto, se resume como el «establecimiento
de derechos básicos y princípios que aseguren aprendizajes de calidad a lo
largo de toda la vida y la participación de todos» (UNESCO/OREALC,
2008b) (OEI, 2010, p. 106)
A resposta à diversidade, portanto, pode ser resumida como "estabelecer os
direitos fundamentais e os princípios que garantem uma aprendizagem de
qualidade ao longo da vida e a participação de todos" (UNESCO / OREALC,
2008b) (OEI, 2010, p. 106) [Tradução própria].
Ahora bien, si es importante elaborar este tipo de currículo, aún más es
llevarlo a la práctica en las escuelas y en las aulas porque, como afirma
Elena Martín (2009), quienes diseñan y desarrollan em último término el
currículo son los docentes (OEI, 2010, p. 106).
No entanto, se é importante elaborar este tipo de currículo, ainda mais é
colocá-lo em prática nas escolas e nas aulas, porque, como afirma Elena
Martín (2009), quem elabora e desenvolve, em última análise, o currículo
são os professores (OEI, 2010, p. 106) [Tradução própria].
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Quê? Para quê? Essas são as questões que remetem à relevância do currículo no
primeiro estrato, currículo este que, para ser relevante na formação dos alunos, deve
ocupar-se dos quatro pilares básicos da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a conviver, aprender a ser. Por quê? No segundo fragmento, a pertinência do
currículo tem haver com a resposta dada à diversidade, reconhecendo as diferenças, e
atendendo as especificidades de aprendizagens dos sujeitos escolares, de modo a promover
a aprendizagem ao longo da vida e a participação social. Por fim, como deve ser um currículo
significativo? Deve conectar-se aos interesses dos alunos e as suas formas de vida,
promovendo a aprendizagem e dando possibilidade de inovações como, por exemplo, as
tecnologias da informação e da comunicação na sala de aula. A autora referenciada neste
último fragmento mostra a responsabilidade dos docentes na projeção e no
desenvolvimento do currículo, haja vista que se relevância, pertinência e significação são
peças centrais na educação de qualidade, a professora torna-se um meio indiscutível para
tal.
As professoras do AEE e as professoras das salas comuns/regulares, nestas o
registro da especificidade da articulação entre Educação Especial e a Educação Inclusiva, e
as práticas curriculares na escola inclusiva são eixos da pesquisa em educação em
andamento que, por operarem em prol do capital educativo do público-alvo da Educação
Especial, são prova histórica daquele vigor da governamentalidade citado anteriormente.
Estão no jogo das práticas de normalização da escola contemporânea e, neste jogo, são alvos
e efeitos de subjetivação no contexto da inclusão como verdade. Neste artigo, mostramos
um campo de relações estratégicas que produzem esses eixos nos meandros da
governamentalidade neoliberal norte-americana, esta que mesmo não sendo a única, talvez
seja a mais emaranhada na educação que queremos para a geração dos bicentenários. E,
este campo de relações estratégicas não está situado na Educação Especial, pelo contrário,
ele toma a Educação Especial, ora aqui, ora lá, para fazê-la trabalhar em prol de uma
educação de qualidade, uma educação de qualidade sustentada pela tríade Educação,
Ciência e Cultura. Por isso, desejamos dar continuidade a esta pesquisa em educação e a
divulgação de seus provisórios resultados.
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RESUMO: A emergência das questões ambientais pode ser considerada uma das principais
marcas da Contemporaneidade. Considerando os discursos como práticas que geram
significados e que constituem os sujeitos através das subjetivações criadas pelos próprios
discursos, proponho neste trabalho uma análise discursiva sobre sustentabilidade, em que
me interessa problematizar os efeitos de sentido desse discurso. Este trabalho pauta-se na
perspectiva discursiva, pós-estruturalista e foucaultiana, fazendo uso do conceito de
governamentalidade como ferramenta analítica para examinar a complexidade das relações
envolvidas em práticas de governamento através das quais a verdade é produzida.
PALAVRAS-CHAVE: discurso, sustentabilidade, governamentalidade e estudos
foucaultianos.
ABSTRACT: The emergence of environmental issues can be considered one of the leading
characteristics of contemporaneity. Considering discourses as practices that generate
meanings and constitute the subject through subjectivity created by the discourses
themselves, I propose, in this study, a discourse analysis on sustainability, I am interested
in questioning the sense effects produced by this discourse. This paper is discourse
perspective, post-structuralist and Foucauldian studies based, making use of the concept of
governmentality as an analytical tool to examine the complexity of the relationships
involving governmentality which produce the truth.
KEYWORDS: discourse, sustainability, governmentality and Foucauldian studies.

OS FIOS QUE TECEM
Uma das principais marcas da sociedade contemporânea é a emergência de questões
ambientais, algumas das quais provocam discursos sobre sustentabilidade os quais
emanam como interpretações que ora privilegiam sobre as formas de denunciar problemas
ambientais, ora como discursos com pretensões de legitimar e encaminhar possíveis
soluções.
Algumas das práticas e verdades produzidas pelo discurso da sustentabilidade têm
tido tanto espaço nos mais variados campos da sociedade que chegam a soar como mantras
da contemporaneidade. Se, por um lado esses mantras têm a pretensão de evocar um poder
transcendental e transformador de outro, paradoxalmente esse discurso se volta para uma
indústria da sustentabilidade que por sua vez objetiva mais produção e consumo mesmo
sendo de naturezas distintas.
O desejo de uma ‘verdade’ que se coloque como resposta para as preocupações com
a manutenção da vida no planeta tem um apelo tão grande à sobrevivência que, muitas vezes
desvaloriza questões fundamentais: de que sustentabilidade estamos falando? Quem está
falando sobre sustentabilidade e por que está falando? A quem interessa os discursos que
estão ganhando espaço na mídia?
Em 2012, o Brasil sediou um dos maiores eventos mundiais sobre questões
ambientais: a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, também
chamada de conferência Rio+20. Trata-se de um evento de proporções globais,
caracterizado pela multiplicidade de nações participantes.
1
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A produção deste trabalho pretende se somar a outros na área da educação que,
mais recentemente, vem realizando pesquisas orientadas em perspectivas foucaultianas,
discursivas, ou ainda ditas pós-estruturalistas.

GOVERNAMENTALIDADE COMO TEAR
Este trabalho se inclina a desenvolver uma analítica foucaultiana sobre os discursos
de sustentabilidade utilizando alguns dos conceitos construídos pelo filósofo como pano de
fundo das problematizações realizadas, optando-se assim pelo uso da ideia de
governamentalidade3 como ferramenta para este trabalho investigativo.
Ao desenvolver seus estudos sobre poder-saber, Foucault não se volta para questões
centradas no que e quem, o interesse está no como, principalmente nas formas pelas quais o
poder se organizou de modo a gerar certas práticas discursivas e não discursivas, práticas
essas que podem funcionar como verdades que subjetivam a formação dos sujeitos, e
consequentemente da sociedade (VEIGA-NETO, 2005). O filósofo francês não trata do poder
como algo que se possua ou que possa ser reivindicado, e sim como algo que só existe
quando relações são estabelecidas. Em Vigiar e Punir ele indica que o poder produz saber,
que “poder e saber estão implicados; não há relação de poder sem constituição correlata de
um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações
de poder”. (FOUCAULT, 2009, p. 30)
Ao problematizar a emergência da população como um problema político, científico,
biológico e de poder, Foucault (apud GALLO; VEIGA-NETO, 2007) aborda tal questão com
base na perspectiva do que ele denomina biopolítica. Esse novo tipo de poder que assume o
corpo político, tem como objetos de saber as formas de controlar essa população, e esse
controle ocorre por intermédio de mecanismos reguladores, como por exemplo, as normas.
Ao mesmo tempo em que individualizam, as normas remetem ao conjunto, o que permite a
comparação entre si e entre cada elemento do conjunto.
Em seus estudos, Foucault propõe a ampliação da compreensão da biopolítica
através de formulações desenvolvidas em seus cursos realizados em Collège de France entre
1977 e 1979, denominados Segurança, Território e População e Nascimento da Biopolítica,
abordando a gênese de um saber político que orbita em torno da emergência da população,
que toma como eixo central “os tipos de racionalidade que envolvem [...] procedimentos,
mecanismos, táticas, saberes, técnicas e instrumentos destinados a dirigir a conduta dos
homens” (GADELHA, 2009, p. 120). Essa ampliação do conceito de biopolítica se reinscreve
como governamentalidade.
O termo governamentalidade, para Fimyar (2009), pode ser acompanhado por dois
significados, um mais geral que o relaciona como arte de governar - um pensar sobre o
Estado e sua racionalidade do governamento em que questões como território,
administração de recursos e implicações externas contra o Estado são substituídas por
questões que envolvem a população, o poder sobre a vida (biopoder) e situações internas
que ameaçam a população. O segundo significado o caracteriza como uma
governamentalidade liberal, em que é possível identificar uma evolução de formas
centralizadas de poder para descentralizadas e difusas exercidas por instituições e por
sujeitos, se distinguindo da arte de governar do Estado. O primeiro significado aqui descrito,
identificado como a “gênese do poder sobre a vida foi ofuscada pela análise da
governamentalidade liberal” (FIMYAR, 2009, p. 38).
Pode-se considerar que a governamentalidade, a arte de governar evoluindo para
uma ciência política, apresenta como fio condutor o governo dirigindo o comportamento
dos homens através de procedimentos, táticas, mecanismos e saberes, em que o saber
privilegiado é o da economia e que tem na população seu objeto fundamental, pois esta é
Governamentalidade não como um enquadramento teórico fechado, mas operacionalizado como
ferramenta analítica genérica para examinar a complexidade das relações envolvidas em práticas de
governamento através das quais a verdade é produzida.
3
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considerada tanto uma finalidade, como instrumento de governamentalidade e, utiliza de
dispositivos de segurança como seus mecanismos de atuação.
Ainda em Fimyar (2009), essa nova forma de governamentalidade característica da
sociedade ocidental é resultado da intersecção de modalidades de poder que se
complementa, que é internalizado pelos sujeitos na forma do governamento do eu. Essa
interdependência entre o governamento no nível do Estado e no nível do eu perpetua
práticas existentes de conduta da conduta, ou seja, de governamentalidade “a partir do que
consideramos ser a verdade sobre nossa existência” (ibid p. 41).
O deslocamento da governamentalidade liberal para neoliberal é descrito por
Foucault ainda no curso Nascimento da biopolítica, em que o autor menciona as versões de
neoliberalismo que possuem suas raízes na Alemanha, Estados Unidos e França. Peters
(2011) apresenta as principais diferenças que marcam esse deslocamento do liberalismo
para o neoliberalismo, em que o segundo resignificou o conceito de mercado considerandoo como um constructo social que deve ser protegido jurídica e institucionalmente pelo
governo para blindar os negócios.
Sob o novo espírito do neoliberalismo, a governamentalidade se baseia em
processos e políticas de subjetivação através de gestão, de práticas e saberes psicológicos,
propagandas e publicidades buscando programar atividades e comportamentos dos
indivíduos, programando e controlando suas formas de agir, pensar, sentir e situar-se
diante de si e do mundo a partir dos princípios econômicos:
Esses processos e políticas de subjetivação, traduzindo um movimento
mais amplo e estratégico, que faz dos princípios econômicos (de
mercado) os princípios normativos de toda sociedade, por sua vez,
transformam o que seria uma sociedade de consumo numa sociedade de
empresa (sociedade empresarial, ou de serviços), induzindo os
indivíduos a modificarem a percepção que têm de suas escolhas e
atitudes referentes às suas próprias vidas e às de seus pares, de modo a
que cada vez mais estabeleçam entre si relações de concorrência.”
(GADELHA, 2009, p. 151)
Foucault amplia as ideias sobre essa nova forma de governamentalidade
evidenciando alguns elementos que configuram essa transmutação, e que constituem a base
do que podemos chamar de governamentalidade neoliberal: o mercado como produtor de
verdades, a supervalorização da utilidade, o fortalecimento da noção de interesse e a
ampliação da racionalidade governamental em escala global (Gadelha, 2009).
Convergindo com as problematizações propostas por este trabalho, destacamos o
papel do mercado e da mídia como produtores de verdade, e convém retomar como
Foucault implica o saber inscrito no domínio ser-saber, identificando-o como um
dispositivo político indissociável de mecanismos de poder em que a formação desses
mecanismos e os regimes de verdade se baseiam nas relações poder-saber. Fonseca apud
Gadelha (2009), partindo da noção de governamentalidade, argumenta que há necessidade
de pensar o saber, o poder e a subjetivação articulados para a conduta da população:
[...] a relação entre os três domínios – saber, poder, subjetivação – poderá
ser pensada de um modo diferente. Não se trata mais de mostrar como as
formações de saber e as formas de subjetivação são produzidas pelos
mecanismos de poder, mas sim pensá-los como três domínios que se
articulam no interior de uma determinada ‘arte de governar’(FONSECA
apud GADELHA, 2009, p. 141).
Essa conduta constituída através da articulação desses três domínios tem em vista
a manutenção da segurança da população, que é essencial à base da prosperidade do Estado.
Esses domínios são articulados por dispositivos de segurança que se configuram tanto como
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exército, polícia e serviços de inteligência, quanto como educação, saúde e bem-estar. A
biopolítica pode ser assim considerada como um amplo terreno da política que atua
diretamente na administração dos processos de vida da população influenciados “pelas
condições sociais, culturais, econômicas e geográficas de vida [...] a condições de vida e
trabalho que chamamos de ‘estilo de vida’, [...] que refere-se à biosfera que os seres humanos
habitam” (DEAN apud FIMYAR, 2009, p. 40).

UM TIPO DE TECIDO: ENCARTE PLANETA SUSTENTÁVEL
As mídias aparecem como “a fonte” em que toda a sociedade tem se apoiado para
construir suas ideias sobre sustentabilidade, e com a escola e os educadores não poderia ser
diferente. No ano de 2012, a temática ambiental teve destaque ainda maior nas mídias, não
só brasileiras como de todo o mundo, em virtude da realização na cidade do Rio de Janeiro
da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada pela
Organização das Nações Unidas (ONU). O evento também foi chamado de Rio + 20.
Com esse forte contexto ambiental constituindo-se como o pano de fundo da maioria
dos elementos midiáticos do ano de 2012, chama a atenção as produções midiáticas do
projeto Planeta Sustentável, composto por publicações presentes em revistas da Editora
Abril e por um site de conteúdos específicos sobre meio ambiente.
Uma das razões que influenciaram na definição deste meio midiático como objeto
de estudo desta pesquisa é a abrangência nacional das publicações que pode ser
demonstrada pelas informações obtidas no próprio site do projeto, que indicam que mais
de 15 milhões de pessoas por ano têm acesso às informações veiculadas pelo mesmo:
Participam do Planeta Sustentável 38 publicações. Em três anos de
movimento, completos em junho de 2010, foram mais de 3 mil páginas
publicadas pela Abril. Todas essas reportagens e mais 4 mil conteúdos
exclusivos compõem o maior site dedicado ao tema no país. [...] Três anos
de movimento. Resultados? Falamos com mais de 15 milhões de pessoas
por ano. Essa é nossa audiência em revistas, sites, eventos e redes sociais.
(www.planetasustentavel.abril.com.br/movimento/, 2012. Grifos meus)

Figura 1 – Encarte Planeta Sustentável publicado na Revista Nova Escola edição nº 249,
Janeiro/Fevereiro 2012 (Anexo1)
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Discursos de desenvolvimento sustentável
Como sétima economia do mundo, a maior potência ambiental por
seus recursos naturais e uma sociedade democrática, multiétnica e
alegre, o Brasil desponta aos olhos do mundo como um líder natural
da transição para um novo modelo de viver e produzir, baseado em
um desenvolvimento sustentável com inclusão social.
No excerto acima, retirado do encarte Planeta Sustentável sobre a conferência Rio +
20, podemos explorar os efeitos de sentido dessa construção discursiva analisando mais
alguns elementos que o formam, como o termo recursos naturais, produzir e
desenvolvimento sustentável.
Iniciemos analisando uso do termo recursos naturais: a escolha pelo uso do termo
recurso traz consigo uma conotação utilitarista, no qual os bens da natureza são úteis ao
homem em seu processo de desenvolvimento, sendo atribuídos a eles valores econômicos
de mercado. Essa visão, influenciada pelo positivismo em sua orientação filosófica do
pensamento liberal para o progresso e desenvolvimento, reforça a ideia do útil diante do
inútil, apoiando-se também nas formulações científicas como constituidoras de verdade que
vem orientando a cultura do ocidente desde o século XIX e influencia as normas, valores e
comportamentos da sociedade, reforçando a visão antropocêntrica na qual o planeta Terra
e seus bens naturais estão à disposição para servir aos seres humanos no desenvolvimento
da civilização, progresso pela racionalidade mercantil.
Essa característica de mercantilização, de valoração econômica, de transformação
dos bens naturais em mercadorias, se estende também aos seres humanos, numa dinâmica
em que nos transformamos em produtos e agentes de nossa própria comercialização, nos
comodificamos e recomodificamos4 para atender às demandas do mercado. Bauman
(2008), destaca que esta é uma das mais relevantes características da contemporaneidade
ou da sociedade de consumo, a qual é marcada por uma governamentalidade centrada na
competição e no mercado, que modifica toda e qualquer relação transformando-a em
relações de consumo. Esse raciocínio sobre recursos naturais está intrinsecamente ligado a
outro termo presente no excerto que é produzir.
Ainda no mesmo excerto, ao classificar o Brasil como a maior potencia ambiental por
seus recursos naturais, a perspectiva presente não é da valorização pela preservação de toda
biodiversidade brasileira, mas sim do potencial de transformá-la em matéria prima e
mercadorias para um mercado globalizado. Uma globalização marcada pela abertura tanto
comercial como intelectual, esses mercados sem fronteiras são considerados a “maior
receita para injustiça e a nova desordem mundial” (BAUMAN, 2007, p. 14).
A globalização na perspectiva neoliberal é essencialmente uma globalização
econômico-financeira, em que o movimento de abaixo às fronteiras é comparado à dinâmica
da natureza, na medida em que esta não respeita os espaços dos países, legitimando assim
políticas de caráter liberal que são impostas aos estados através da Organização Mundial do
Comércio. Assim, a globalização neoliberal seria natural, na qual a globalização da natureza
e a natureza da globalização se encontram (GONÇALVES, 2004).
Esse perfil de globalização que progride valendo-se do avanço das privatizações e
da desregulamentação do Estado, vem substituindo os sentimentos de otimismo e felicidade
universais - prometidos pelo discurso do progresso - por sentimentos de medo, por
Bauman (2008) utiliza a ideia de comodificação e recomodificação como uma característica que
ocorre na transformação da sociedade de produtores para a sociedade de consumidores. Segundo o
autor “o objetivo crucial, talvez decisivo, do consumo na sociedade de consumidores [...] não é a
satisfação das necessidades, desejos e vontades, mas a comodificação ou recomodificação do
consumidor: elevar a condição de consumidores à de mercadorias vendáveis. [...] Os membros da
sociedade de consumidores são eles próprios mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser uma
mercadoria de consumo que os torna autênticos dessa sociedade” (p. 76- destaques do autor).
4
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desassossego, pelo presságio de uma crise e uma tensão como uma “dança das cadeiras
interminável e ininterrupta, no qual um momento de desatenção resulta na derrota
irreversível e na exclusão irrevogável” (BAUMAN, 2007, p. 15) instaurando um processo de
subjetivação. Esses eventos fazem do mundo globalizado um espaço-tempo traiçoeiro e
assustador, que é estimulado por uma pressão globalizadora do mercado marcada pela
perspectiva do lucro.
A rede de intenções que foi se constituindo pela utilização de alguns termos como
recursos naturais e produção, podem ser entendidas como tecidas por fios que se
complementam neste elemento textual, que se inter-relacionam sustentando a trama
constitutiva de toda essa rede, que indica o lugar do qual esse discurso se constrói, que é o
uso do termo desenvolvimento sustentável.
Como sétima economia do mundo, a maior potência ambiental por seus
recursos naturais e uma sociedade democrática, multiétnica e alegre, o
Brasil desponta aos olhos do mundo como um líder natural da transição
para um novo modelo de viver e produzir, baseado em um
desenvolvimento sustentável com inclusão social.
O excerto que aqui analisamos faz referencia ao desenvolvimento sustentável como a
base de um novo modelo de vida de produção. Não são poucas as vezes em que
desenvolvimento sustentável é utilizado como um sinônimo de sustentabilidade, porém
existem fortes diferenças entre esses termos. Uma delas refere-se ao seu caráter ideológico.
É importante ressaltar que são múltiplas as interpretações e discursos que vêm se
constituindo sobre sustentabilidade, e este trabalho não tem a intenção de esgotá-las,
pretende apenas apresentar algumas possibilidades de análise de algumas das diferenças e
semelhanças constitutivas de cada um desses termos.
No trabalho desenvolvido por Lima (2003), podemos acompanhar os
deslocamentos sofridos por alguns discursos sobre sustentabilidade, como por exemplo a
ideia do economista Ignacy Sachs, que na década de 70 do século passado apresentou uma
proposta multidimensional e alternativa ao modelo de desenvolvimento, denominada
Ecodesenvolvimento, a qual apresenta a relação entre proteção ambiental,
desenvolvimento econômico e participação social. Porém sua proposta não se limitava à
simples união desses três aspectos; ele deu especial atenção para a superação da
dependência política, econômica, cultural e tecnológica dos países menos favorecidos, além
de estar imbuído em um processo de transformação social, compromisso com a equidade,
justiça e a autonomia dos povos. Nessa perspectiva, o ecodesenvolvimento se mostra um
discurso recheado de caráter político e social.
Em 1987, a Comissão de Brundtland5 apresentou à sociedade o conceito de
Desenvolvimento Sustentável, através do livro Nosso Futuro Comum, que se tornaria
conhecido e amplamente utilizado em todo o mundo com a seguinte ideia: o
desenvolvimento que satisfaz às necessidades presentes, sem comprometer a capacidade
das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Esse discurso apresenta especial
atenção à ênfase econômica e tecnológica na solução dos problemas. Ele é composto
baseando-se em um deslocamento das ideias de Sachs para atender à ideologia de mercado
e se adequar à racionalidade político-econômica do liberalismo e, mais tarde, do
neoliberalismo, como aponta Leff apud Lima (2003, p.4):

No início da década de 1980, com a retomada do debate das questões ambientais pela ONU, a
primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, chefiou a Comissão Mundial sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, para estudar o assunto. O documento final desses estudos chamou-se
Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland. Apresentado em 1987, propõe
o desenvolvimento sustentável, que é “aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades”.
5
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[...] as próprias estratégias de resistência à mudança da ordem econômica
foram dissolvendo o potencial crítico e transformador das práticas de
Ecodesenvolvimento. Daí surge a busca de um conceito capaz de
ecologizar a economia, eliminando a contradição entre crescimento
econômico e preservação da natureza
O efeito desse deslocamento foi o esvaziamento do caráter político do discurso do
Ecodesenvolvimento, que condiz com um dos principais efeitos sociais do neoliberalismo.
Segundo Gadelha (2009), essa nova matriz de normatividade do social baseada na
racionalidade de mercado se designa por um esvaziamento da política, no qual é preciso
“limitar a participação política, distanciar a sociedade e o sistema político, subtrair as
decisões administrativas ao controle político” (MORAES apud GADELHA, 2009).
O discurso do Ecodesenvolvimento aproxima-se hoje do que chamamos de
“sociedades sustentáveis”, mostrando-se preocupado com o fator sociedade como o eixo
central no qual se constrói sua linha ideológica, tratando de diversas esferas como equilíbrio
e justiça, empoderamento social nos processos, ética, diversidade cultural, espiritualidade,
política, economia e também meio ambiente, entre outras. Já o discurso do desenvolvimento
sustentável que tem como seu eixo central a economia, assinala para o forte apelo
antropocêntrico e econômico, preocupado para que nunca faltem recursos, ou seja, matériaprima para que o grande regulador social atual - o mercado, não pare de funcionar.
À parte a própria contradição semântica do termo, a definição de
desenvolvimento sustentável veiculada pelo Relatório Brundtland
permite uma pluralidade de leituras que oscilam, desde um sentido
avançado de desenvolvimento, associado à justiça socioambiental e
renovação ética, até uma perspectiva conservadora de crescimento
econômico ao qual se acrescentou uma variável ecológica. Esta
polissemia revela o curioso paradoxo de reunir, ao mesmo tempo, a força
e fraqueza do discurso, a depender do olhar e dos interesses de quem
observa. (LIMA, 2003, p.3)
Se considerarmos que os problemas que dificultam a conformação de sociedades
sustentáveis são econômicos, a solução para esses problemas estaria no crescimento
econômico? No desenvolvimento sustentável? Se os países crescessem economicamente, ao
menos 3% ao ano, segundo Edward Wilson, biólogo conhecido por seu trabalho com
ecologia, evolução e sociobiologia, não chegaríamos até 2050, pois, a capacidade de suporte
do planeta não aguenta esse crescimento.
Somado a isso, nos discursos do desenvolvimento sustentável percebe-se a ausência
da preocupação com questões de justiça e equidade social, bem-estar da população, ética,
diversidade cultural, entre outros, demonstrando a fragilidade do discurso do
desenvolvimento sustentável em dar conta de reverter algumas situações que atualmente
tornam nossa sociedade insustentável, como aponta Jacques Attali, em La voie humaine
(apud BAUMAN, 2007) que:
Metade do comércio mundial e mais da metade do investimento global
beneficiam apenas 22 países que acomodam somente 14% da população
mundial, enquanto os 49 países mais pobres, habitados por 11% dá
população mundial, recebem somente 0,5% do produto global - quase o
mesmo que a renda combinada dos três homens mais ricos do planeta.
Noventa por cento da riqueza total do planeta estão nas mãos de apenas
1% de seus habitantes. (p. 12)
A polarização de renda e os problemas sociais, de saúde, educação e ambientais que
resultam desses dados são algumas das “peças” que não apareceram no tabuleiro do jogo
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da sustentabilidade do projeto Planeta Sustentável atravessado pelo discurso do
desenvolvimento sustentável, conforme será apresentado no próximo item de análise desse
trabalho. Essa ausência é consciente, e isso pode ser percebido com uma tentativa de trazer
para esse discurso algum apelo social. Para isso, no excerto em questão a expressão
desenvolvimento sustentável tem ao seu lado o complemento com inclusão social. A inserção
dessa expressão aparece como um “plus” para minimizar as críticas que vêm sendo feitas
em relação a racionalidade mercadológica desse discurso.
A questão é que o discurso de desenvolvimento sustentável ganhou força, claro que
intencionalmente, e se tornou o principal chavão de campanhas de todos os setores da
sociedade. A grande problemática trazida aqui é o reducionismo econômico caracterizando
uma sustentabilidade de mercado que não responde à crise social, como uma proposta de
sociedade sustentável.
A proporção tomada pela crise contemporânea requer um discurso de
sustentabilidade que se baseie em uma proposta que não se limite ao mercado, baseado em
esperanças tecnológicas, em que uma sustentabilidade de mercado será sempre
reducionista por não conseguir dar conta de outras esferas em que há necessidade de ação,
como a justiça social, valores éticos de respeito à vida e às diferenças culturais.
Como um dispositivo político de construção de verdades, em um contexto neoliberal
“é o mercado que deve revelar algo como verdade” (NATÉRCIA apud GADELHA, 2009,
p.140). E o mercado tem cumprido esse papel e seus efeitos sobre os saberes e verdades
que têm sido desenhados pelo discurso da sustentabilidade são uma referência dessa ação,
que pode ser percebida pelo deslocamento anteriormente citado que ocorreu do
Ecodesenvolvimento para o conceito de Desenvolvimento Sustentável apresentado pela
comissão de Brundtland:
O discurso oficial da sustentabilidade, que detém a hegemonia presente
do campo, e que, para muitos efeitos, atua como a “verdade” sobre o tema.
Compreende o desdobramento da proposta de sustentabilidade,
originada nos trabalhos da Comissão Brundtland e reproduzida nas
grandes conferências internacionais e nos programas governamentais
sobre meio ambiente e desenvolvimento. (LIMA, 2003, p.9)
Na análise discursiva do encarte Planeta Sustentável pode-se analisar que o mesmo
apoia seus regimes de verdades no discurso de desenvolvimento sustentável, o que reforça
a hegemonia desse discurso na sociedade brasileira.

PONTOS SEM NÓ
O contexto dos lugares de produção do discurso analisado sobre sustentabilidade
possibilita a percepção de relações de força que se estabelecem e que legitimam-se
institucionalmente como verdades, normatizando formas de ser e de estar no mundo,
agindo conforme indica Foucault (1999) como ortopedias discursivas, que se apoiam nos
encartes como dispositivos pedagógicos de mídia, naturalizando um discurso e construindo
regimes de verdade sobre este tema.
Problematizar e analisar os discursos sobre sustentabilidade presentes no projeto
Planeta Sustentável, levou-me a perceber que este discurso (o do projeto) é atravessado
pelo discurso do desenvolvimento sustentável presente no relatório de Brundtland, o que
reforça a hegemonia deste discurso e contribui para construção de uma visão superficial
sobre sustentabilidade, vazia de dimensões sociais, políticas e históricas, que desconsidera
a diversidade cultural e a ética, toda a complexidade que é inerente a sustentabilidade. Essa
complexidade, que ao mesmo tempo torna o tema sustentabilidade tão intricado, torna-se
sua maior riqueza, pois quanto maior a quantidade de pontos de articulação entre
elementos dentro do tema, tanto maiores serão os potenciais pontos de ação que permitem
alguma forma de intervenção.
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As condições de produção analisadas e os lugares de onde partem esses discursos
apontam para uma lógica mercantilista que procura alguma aderência com a questão
ambiental em suas bordas que possibilite dar o “tom verde” nos discursos constituídos.
A hegemonia e naturalização desse discurso como “o” discurso sobre
sustentabilidade envolve alguns riscos, além da superficialidade com a qual esse assunto
vem sendo constituído nos saberes dos brasileiros, sem dimensão da complexidade que o
tema exige, outro risco que identifico é o de acreditar que o caminho que tem levado a
sociedade para cultura do insustentável – a economia e o mercado como reguladores sociais,
que este mesmo caminho, agora “pintado de verde” pode nos levar para a construção da
cultura da sustentabilidade.
Um dos riscos para os sujeitos que são subjetivados e atravessados por um discurso
repetitivo e superficial constituindo seus saberes sobre sustentabilidade é que ele, ao
perceber que o mesmo não traz diferenças significativas para minimizar e resolver os
problemas ambientais, pode despertar um sentimento de incredulidade no potencial de
mudança e transformação da situação real, podendo alimentar o senso comum de que não
adianta fazer nada, e que as mudanças não ocorrem, fortalecendo a passividade frente às
questões coletivas da humanidade.
[...] se as pessoas construírem uma ideia simplista de que será fácil,
quando perceberem a complexidade da questão da sustentabilidade se
sentirão enganadas e desmotivadas a continuar, aí então teremos mil
vezes mais trabalho pra desconstruir a antiga ideia de sustentabilidade e
construir uma nova. (FRANCO, 2011, p. 45)
Pensar de outros modos leva a um estranhamento em relação ao já pensado e as
propostas que circulam atualmente no campo da sustentabilidade, e o quanto a partir desse
estranhamento pode-se compreender o caráter arbitrário e provisório das verdades que
aportam o pensamento sobre sustentabilidade. Para Veiga Neto (2010) “só é possível uma
critica social – e consequentemente, educacional - [...] se assumirmos tal estranhamento em
relação ao já pensado e aos fundamentos que sustentam esse já pensado” (p. 3).
Pensar de outro modo não significa pensar mais do mesmo, não é simplesmente
aumentar o volume ou sua complexidade do pensamento. É pensar para fora, sem saber de
antemão onde se vai chegar; é sair da zona de conforto, é ousar, é estar aberto para
discordar de seu próprio pensamento é permitir-se pensar o não pensado6.
Os discursos presentes no encarte do projeto Planeta Sustentável parece-me não
estar comprometido com novas formas de pensar, e sim com a manutenção da racionalidade
neoliberal cada vez com uma nova maquiagem. Essa estratégia não é nova, foi assim com o
desenvolvimento sustentável lançado na Rio 92, agora com a proposta de Economia Verde
cunhada durante a Rio + 20.
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governamentalidade, neste caso, de governar o futuro de uma nação, concebida como
economia, em tempos (neo)liberais.
ABSTRACT: This paper aims at undertaking a discursive analysis of PISA - Programme for
International Student Assessment -, in relation to the construction of contemporary subjects
in Education. This research is part of my current post-doc in the University of WisconsinMadison, EUA, at the department of “Curriculum and Instruction”, having as supervisor
Professor Thomas Popkewitz and it is inserted in the Research Group “Foucaultian studies
and Education”, certified by CNPq, of which I am the leader. The ongoing research is being
sponsored by FAPESP. We take as corpus of analysis documents found about PISA in two
sites: of OCDE and INEP. The methodological framework is the tools from Foucaultians
studies about discourse, subject, regimes of truth, biopolitical control in the interface of
governmentality. The preliminary results point that PISA works as an apparatus that
generates knowledge and that, in its turn, engender power, working, at last, as a new way
of governmentality, in this case, of governing the future of an action, conceived as economy,
in (neo)liberal times.

INTRODUÇÃO
Este artigo é parte de meu pós-doutorado em andamento, na University of WisconsinMadison, EUA, junto ao departamento de “Curriculum and Instruction”, sob supervisão do
Professor Thomas Popkewitz. Também, encontra-se inserido no Grupo de Pesquisa
“Estudos Foucaultianos e Educação”, certificado pelo CNPq do qual sou líder. A pesquisa, em
andamento, está sendo subvencionada pela FAPESP. Este artigo tem como proposta
empreender uma análise do discurso dos documentos do Programme for International
Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes -,
desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) e documentos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no Brasil. A partir do escopo teórico discursivo, na
interface dos estudos arquegenealógicos de Foucault, o artigo tem como objetivo levantar
as emergências discursivas que apontam para novos dispositivos de governamentalidade
engendrados pelo PISA. Partimos das seguintes perguntas de pesquisa: de que modo os
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discursos das avaliações externas (PISA) instauram “novos” regimes de verdade no tange
ao estatuto do sujeito em Educação no Brasil e no mundo? Quais novos sentidos estão sendo
agregados ao papel dos sujeitos da Educação, professor e aluno?
Pretendemos trazer à tona os conflitos geralmente apagados e camuflados que
compõem a racionalidade que sustenta o PISA, problematizando-os à luz dos estudos póscríticos, no intuito de melhor entender as relações contemporâneas instauradas pelas
avaliações externas em larga escala.
A seguir, apresentamos o referencial teórico.

ABRINDO A CAIXA DE FERRAMENTAS FOUCAULTIANAS
Nesta parte, discutiremos, com base em Foucault: discurso, sujeito, regimes de
verdade, controle biopolítico e governamentalidade.
Entendemos discurso enquanto prática discursiva, nos termos de Foucault (1996, p.
136), enquanto:
(...) um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no
tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma
determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as
condições de exercício da função enunciativa.
Ou seja, não podemos falar o que quisermos, do modo que quisermos e para quem
quisermos. Somos “obrigados” (embora não saibamos disso, pois essas regras que nos
obrigam são anônimas, apagadas, camufladas e tão camufladas que acreditamos que somos
autônomos, que escolhemos os nossos dizeres) a falar de um certo modo, para
determinados sujeitos e usando conteúdos autorizados. Esta é a noção de discurso com a
qual trabalhamos.
Sujeito, a partir dos postulados foucaultianos, é entendido como que atrelado aos
discursos, o sujeito é uma posição vazia e os indivíduos são interpelados como sujeitos, ao
se inserirem nos discursos. Foucault considera, ao fazer uma retrospectiva de seus estudos,
que seu foco sempre foi o sujeito, ou melhor, os processos de subjetivação. Segundo Deleuze
(2005, p. 124), Foucault:
não faz uma história das mentalidades, mas das condições nas quais se
manifesta tudo o que tem uma existência mental, os enunciados e o
regime de linguagem. Ele não faz história dos comportamentos, mas das
condições nas quais se manifesta tudo o que tem uma existência visível,
sob um regime de luz. Ele não faz uma história das instituições, mas das
condições nas quais elas integram relações diferenciais de forças, no
horizonte de um campo social. Ele não faz uma história da vida privada,
mas das condições nas quais a relação consigo constitui uma vida
privada. Ele não faz uma história dos sujeitos, mas dos processos de
subjetivação.
Nesses termos, o sujeito não é sempre dado, não pré-existe, não é imanente, ele é
uma construção histórica, por isso, interesse-nos os “novos” modos de construção dos
sujeitos em Educação, engendrados pelos “novos” dispositivos, como o PISA.
Uma outra noção a ser mobilizada na pesquisa consiste em “regimes de verdade”,
atrelada ao controle biopolítico e à “governamentalidade”. Para tanto, citamos Foucault que
entende por verdade: “um conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, a
repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados”. (FOUCAULT, 1984, p. 14). Para
o autor, as relações de "poder/saber" produzem a "verdade" e nos obrigam a produzi-la
através de sistemas coercitivos a nível do cotidiano. Somos julgados, condenados, obrigados
a viver de um certo modo, em função de discursos tidos como verdadeiros.
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A política de separação entre saber e poder pode ser vista como uma parte crucial
dentro das grandes (ou meta)narrativas (LYOTARD, 1984): o legado cultural do positivismo
que fornece as significações que amoldam a consciência e as práticas educacionais da
Modernidade.
Para Foucault, entretanto, é impossível separar verdade e poder:
(…) a verdade não existe fora do poder ou sem o poder (…) A verdade é
deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele
produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime
de verdade, sua "política geral" de verdade; isto é, os tipos de discurso
que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as
instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos,
a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos
que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que
têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. (FOUCAULT,
1984, p. 12)
Depreendemos que o que Foucault chama de "regimes de verdade" consiste em
discursos veiculados e aceitos em um determinado momento sócio-histórico, a partir dos
quais construímos nossa consciência de mundo. Assim, o que entendemos por Educação,
reformas educacionais, avaliação faz parte dos significados tidos como verdadeiros,
significados esses que atravessam e são atravessados pelas relações de poder-saber.
Para Foucault, a "produção da verdade" se dá através de um processo complexo,
centralizado no discurso científico e nas instituições que o produzem e se divide em uma
multiplicidade de instâncias. A verdade, neste caso, é entendida como um objeto que
encontra o seu valor e seu sentido em um determinado momento histórico-social.
Na educação, a política de verdade se fundamenta na psicologia e em certas noções
científicas, conforme aponta Gore (1994, p. 10), conferindo aos sujeitos responsáveis um
"status" de competência profissional que lhe imputa a imagem de detentor do conhecimento
científico e/ou intelectual.
No que tange ao discurso do PISA, foco de nossa pesquisa, caracterizamo-lo como
um discurso constitutivamente ideológico, determinado por formas históricas das relações
sociais e permeado por relações de poder-saber adequadas ao momento histórico-social
que lhes credencia o poder de produzir as verdades.
Por sua vez, os regimes de verdade atingem tanto o corpo individual como o corpo
social, moldando os desejos, os pensamentos, desde os atos mais sutis e individuais como
também as condutas coletivas e mais gerais da população. Trata-se do que Foucault irá
chamar de práticas do biopoder. Na modernidade, tendo a Educação como um de seus
aparatos, o controle biopolítico está diretamente ligado à produção de corpos dóceis e
produtivos, como nos atesta Fonseca:
A biopolítica do corpo e a bipolítica da população compõem a espécie de
relações de poder que marcam a atualidade. É pelas disciplinas do corpo
e pelas regulações da população que se desenvolve o poder sobre a vida.
Nessa era do biopoder, administração dos corpos e a gestão calculista da
vida supõem o desenvolvimento de técnicas disciplinares diversas para
serem aplicadas a todos os lugares institucionais. Lugares esses em que
a vida acontece. (FONSECA, 2013, p. 91).
Atrelada ao controle biopolítico, citamos a noção de governamentalidade que
também deriva dos estudos foucaultianos. Para o autor, o problema do governo surge, de
modo geral, no século XVI, com relação a questões sob diversos aspectos: o problema do
governo de si mesmo; problema do governo das almas e das condutas e o problema do
governo dos Estados pelos príncipes. Em seus estudos sobre governo, Foucault se deteve
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aos seguintes questionamentos: “Como se governar, como ser governado, como fazer para
ser o melhor governante possível” (FOUCAULT, 2008, p. 277-278).
Maia (2010) assevera a importância de compreender o termo “governo” da seguinte
forma:
(...) governo não deve ser entendido nos termos em que é empregado
atualmente, ou seja, como uma burocracia ou grupo de pessoas à frente
da gestão pública, ou a atividade exercida por aqueles que conduzem a
máquina estatal, mas sim no sentido apontado nesta passagem por
Foucault (“governo das almas”, “governo das crianças”, “governo das
comunidades”, “governo do doente”) (MAIA 2010, p. 64).
Como citado acima, a noção de governo ultrapassa o registro de um governo de
Estado, pois essa prática se constitui pelos diversos espaços sociais, tais como na família, na
escola, dentre outros. Houve, na modernidade, um deslocamento da arte de governar,
deixando de lado a soberania que governava um território para um modelo governamental
centrado na população (FOUCAULT, 2008). Considera-se por governamentalidade uma
multiplicidade de práticas de governamento que tomam como alvo uma população e os
saberes da economia como estratégias de ação (FOUCAULT, 2008), incluindo aí, as
avaliações externas.

ANÁLISE: GOVERNANDO O FUTURO
A análise será apresentada a partir de dois eixos: 1. “Discutindo o enunciado
Economia”; 2. “Governando o futuro”.
Encontramos a seguinte definição no site da OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) sobre o PISA 1.
341F341F

(PISA) é uma amostra internacional que tem como objetivo avaliar os
sistemas mundiais de educação através de testes das habilidades e
conhecimento de estudantes de 15 anos de idade. Até a presente data,
estudantes representando mais de 70 economias 2 participaram da prova. 3
342F342F

34F34F

Ainda, de acordo com o site,
Por volta de 510.000 estudantes em 65 economias participaram da prova
do PISA 2012 em leitura, matemática e ciências representando por volta de
28 milhões de jovens de 15 anos ao redor do globo. Dessas economias, 44
participaram do teste de resolução criativa de problemas e 18 do teste de
letramento financeiro. Para esse ano, a prova de 2015, mais do que 70
economias se inscreveram para participar da prova em 2015 que terá
como foco ciências344F344F4.

Retirado de: http://www.oecd.org/pisa/. Acesso em: 03-27-2015.
Negritos pelo autor do artigo.
3 Minha tradução de: (PISA) is a triennial international survey which aims to evaluate education
systems worldwide by testing the skills and knowledge of 15-year-old students. To date, students
representing more than 70 economies have participated in the assessment.
4 Minha tradução de: around 510,000 students in 65 economies took part in the PISA 2012 assessment
of reading, mathematics and science representing about 28 million 15-year-olds globally. Of those
economies, 44 took part in an assessment of creative problem solving and 18 in an assessment of
financial literacy. For this year, 2015 assessment, more than 70 economies have signed up to take part
in the assessment in 2015 which will focus on science.
1
2
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Chamamos atenção aqui para a materialidade linguística “economia”, ao invés de
país. A emergência de um discurso que entende a educação como o preparo para a
competição no mercado de trabalho faz com que o seu discurso seja tomado, cada vez mais
de termos próprios da área econômica, dentre eles, “gestor”, no lugar de diretor,
“colaborador”, ao invés de professor, “cliente” ao invés de aluno, dentre muitos que
aparecem a cada dia. No caso da avaliação externa PISA, esta aparece como uma lupa que
tem como objetivo vislumbrar o futuro econômico de uma nação. Assim, não são os alunos
que estão sendo avaliados, nem a educação que está sendo dada a eles, mas a capacidade
dessa “educação” prepará-los para competições futuras do mercado mundial, de onde se
entender “país” como “economia”. Temos aí uma nova organização mundial, ao invés de
nação-estado, no lugar, enuncia-se “economia”. A escola, nesta racionalidade, deve preparar
os alunos para o mercado se quiser ser uma economia forte frente às demais. Temos a
emergência de um novo regime de verdade, nos termos de Foucault (1984), com visto na
parte teórica deste artigo.
Nesta linha de pensamento de “preparar as economias” para o futuro, encontramos o
seguinte no site brasileiro:
Marcos referenciais.
O Pisa é desenhado a partir de um modelo dinâmico de aprendizagem, no
qual novos conhecimentos e habilidades devem ser continuamente
adquiridos para uma adaptação bem sucedida em um mundo em
constante transformação. (...) O Pisa procura ir além do conhecimento
escolar, examinando a capacidade dos alunos de analisar, raciocinar e
refletir ativamente sobre seus conhecimentos e experiências, enfocando
competências que serão relevantes para suas vidas futuras, na solução
de problemas do dia-a-dia 5.
345F345F

Encontramos aqui referência a uma nova mentalidade que circula na Educação, que o
mundo está em constante mudança, então, o papel da educação deveria ser o de preparar
os alunos para essas mudanças e uma “boa maneira” de certificar se os alunos estão sendo
bem preparados para as mudanças é através de avalições. No excerto acima, dois efeitos de
sentido aparecem sobre a Educação e seus sujeitos: de que os professores e alunos devem
ser adaptados às mudanças, antecipando-as e que eles devem ser preparados para aplicar o
conhecimento adquirido à “solução de problemas do dia-a-dia”. Este atributo visionário da
Educação dialoga com o estudo realizado por Anderson (2010, p. 777), no qual o autor
chama atenção para “como os futuros estão sendo antecipados e ações têm sido tomadas
em relação a uma série de eventos que são considerados como ameaçadores às democracias
liberais”. Para o autor, a Geografia Humana age de modo a governar o futuro através da
“previsão, preparo e precaução” (p. 782) 6 e o autor atesta que essas três características são,
“portanto, inseridas na relação de produtividade/destrutividade que, com certeza,
caracteriza o liberalismo” (p. 782) 7.
Meu argumento neste artigo é que o PISA funciona de modo a produzir sujeitos na
Educação, o que me leva a acreditar que uma das habilidades desses sujeitos é estar
preparado para o futuro. Não somente a Educação e os sujeitos devem focar na antecipação
do futuro, mas também, o próprio PISA funciona como uma técnica dessa antecipação. Isto
é aquilo que Foucault chama de Governamentalidade (2008).
346F346F

347F347F

De: http://portal.inep.gov.br/pisa/sobre-o-pisa. Acesso em: 04-06-2015.
Minha tradução de: “preemption, preparedness and precaution”.
7 Minha tradução de: “therefore, caught in the productive/destructive relation with uncertainty that
characterizes liberalism”.
5
6
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À GUISA DE CONCLUSÕES…
Tomamos o PISA, neste artigo, à luz dos estudos foucaultianos sobre biopolítica e
governamentalidade. O exame PISA pode ser considerado como um “dispositivo de
segurança” (FOUCAULT, 1991), aquele que opera muito bem sob a condição de liberdade,
como o autor formulou. Os países, ou melhor, “as economias” são livres para fazerem parte
do PISA ou não, mas aquelas que o fazem proporcionam um sentimento de bem-estar em
relação à economia, à política e à educação. Trata-se de um dos efeitos de
governamentalidade.
Por sua vez, o PISA funciona, também, como um dispositivo de governamentalidade,
no sentido foucaultiano, enquanto relações de poder-saber, isto é, a um movimento na
política dos países ocidentais em direção a uma sociedade burocrática complexa na qual
operam novas formas de disciplina que culminam em novos saberes, que, por sua vez, geram
disciplina e controle, de onde a relação imbricada de poder-saber, um alimentando o outro.
Isto é exatamente o que o PISA faz, gera saber que engendra poder, funcionando, em última
instância como uma nova forma de governamentalidade, neste caso, de governar o futuro
de uma nação, concebida como economia, em tempos (neo)liberais.
Contudo, alertamos que, ao apagar as condições históricas dos saberes e dos
sujeitos, o discurso do PISA homogeiniza e, ao avaliar de modo homogêneo e por ranking,
inclui, ao mesmo tempo em que exclui, pois trabalha com categorias dicotômicas: inclusão
versus exclusão; uniformidade versus diversidade; certo versus errado; desenvolvido versus
subdesenvolvido (ou em desenvolvimento); produtivo versus não produtivo.
Outra questão que a análise parcial nos aponta é em relação às avaliações externas.
Esse tipo de avaliação apenas ranqueia as escolas, os sistemas educacionais e os países, ou
melhor, as economias, cognitivamente, através dos resultados das provas, desconsiderando
o contexto, as condições sociais, de vida real dos sujeitos implicados, professor e aluno.
Trata-se, mais uma vez, de um mecanismo de controle dentro dos dispositivos de
governamentalidade, já que são aplicadas por agências externas que consideram os sujeitos
da Educação e os saberes como universais e não historicamente construídos.
Em última instância, as avaliações externas, ao nosso ver, ao invés de contribuir para
resolver os “ditos” problemas da educação, elas acabam camuflando-os e,
consequentemente, naturalizando as diferenças que são visualizadas através de quadros
estatísticos veiculados pelos órgãos de governo e pela mídia, levando, quando divulgados
os resultados, a uma verdadeira “caça às bruxas” em nosso país. Porém, a racionalidade
dessas avaliações não é questionada: a quem interessam; o que elas camuflam; que sujeitos
elas estão, na verdade, produzindo em Educação e na sociedade contemporânea.
Esperamos que esta pesquisa possa desestabilizar alguns dos aspectos implicados
nas avaliações externas, nos rastros do pensamento foucaultiano, de ser “pirotécnico”, ou
seja, “que se possa avançar, que se possa fazer caírem os muros” (POL-DROIT, 2006, p. 69).
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Angela Nediane dos Santos
doutoranda em Educação – UFPel RESUMO: Se entendemos, a partir de Foucault, por governamentalidade a racionalização
desenvolvida sobre como conduzir a conduta da população, e por governamento as ações
colocadas em prática por tal governamentalidade, podemos afirmar que a escola – como se
configurou a partir da modernidade - e as práticas educacionais – não só as escolares ocupam um lugar central nesta engrenagem. Assim, educação e governamentalidade são
imanentes. Educar é condição para governar e governar é condição para educar. As políticas
de inclusão podem ser tomadas como biopolíticas, tendo em vista que objetivam gerir a vida
da população, diminuindo os riscos sociais à serviço da racionalidade neoliberal. Para que
as políticas de inclusão se efetivem no contexto escolar e a partir daí se espalhem para
outros contextos é preciso formar professores que estejam aptos a incluir. A formação de
professores é peça-chave para a efetivação das políticas de inclusão. Uma das ações
(bio)políticas que ganha destaque neste cenário é a política curricular de inserção
obrigatória da disciplina de Libras – Língua Brasileira de Sinais - em todos os cursos que
formam professores no Brasil, conforme determina o Decreto Federal nº 5.526 de 2005.
Esta é uma das estratégias lançadas para a promoção da inclusão, entendida como um
imperativo de Estado. Assim, as políticas de inclusão podem ser vistas tanto como
estratégias biopolíticas, quanto como estratégias de investimento em capital humano. A
inserção da disciplina de Libras nos currículos dos cursos de licenciatura vem constituindo
formas de ser professor na inclusão. Este professor precisa aprender a incluir e a autogerir
a sua própria formação. Ele precisa investir em si mesmo para competir no mercado. Ele
precisa investir no seu próprio capital humano.
LIBRAS DISCIPLINE INSERTION IN ALL UNDERGRADUATE TEACHER
EDUCATION PROGRAMS IN BRAZIL: A BIOPOLITICS ACTION OPERATED BY
THE IMPERATIVE OF INCLUSION
SUMMARY: Through Foucault’s point of view, we can understand governmentality as the
developed rationalization on how to lead the population behavior, and governament as the
actions put into practice by such governmentality. So, based on that, we can say that the
school - as it is configured from modernity - and the educational practices - not only the
school ones - have a core place in this gear. Thus, education and governmentality are
immanent. Educating is a condition to govern, and governing is a condition to educate.
Inclusion policies can be taken as biopolitics, considering that they aim to manage people's
lives, reducing social risks in the service of neoliberal rationality. It is essential to train
teachers who are able to include, so the inclusion policies can take effect in the school
context, and spread from there to other contexts. The teacher training is key aspect for the
effectiveness of inclusion policies. One of the (bio)policies actions that stands out in this
scenario is the curricular policy of mandatory inclusion of Libras (Brazilian Sign Language)
discipline in all teaching undergraduate programs in Brazil, as determined by Federal
Decree No. 5526 of 2005. This is one of the strategies launched to promote inclusion, which
is understood as an imperative of State. Thus, the inclusion policies can be seen both as
biopolitical strategies, and as investment strategies in human capital. The insertion of Libras
discipline in the curriculum of undergraduate teacher education programs has constituted
forms of being a teacher in inclusion scenario. These teachers must learn how to include
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and to self-manage their own training. They need to invest in themselves to compete in the
market. They need to invest in their own human capital.
Neste trabalho tomo os conceitos de governamentalidade e imperativo da inclusão
como ferramentas para analisar a inserção da disciplina de Libras – Língua Brasileira de
Sinais - nos cursos de licenciatura. Olho para a política curricular que insere a disciplina de
Libras em todos os cursos que formam professores no Brasil como uma das estratégias
lançadas pelo imperativo da inclusão que é imanente a uma lógica neoliberal de
governamentalidade.
Proponho-me a olhar para as relações de imanência entre governamentalidade e
educação a partir das produções de Noguera-Ramírez (2013), Lopes (2009), Veiga-Neto
(2013), Veiga-Neto e Saraiva (2011), Veiga-Neto e Lopes (2011a e b), entre outros. Além
disso, articulo o conceito-ferramenta foucaultiano de governamentalidade com o de
inclusão como imperativo ocupando-me das produções de Lopes e Fabris (2013), Lopes et
al (2010), Lopes, Lockmann e Hattge (2013), Veiga-Neto e Lopes (2007), entre outros. A
partir dessas relações e articulações, busco tensionar as políticas de inclusão,
especificamente aquela que insere a disciplina de Libras em todos os cursos que formam
professores no Brasil.

EDUCAÇÃO E GOVERNAMENTALIDADE: ARTICULAÇÕES IMANENTES
[...] podemos comprender mejor la noción de gubernamentalidad si
reconocemos que las prácticas pedagógicas son, fundamentalmente,
prácticas de conducción de la conducta propia y de los otros y que desde
el siglo XVI, por lo menos, esas prácticas han ocupado un lugar central en
los procesos de gobierno de la populación. (Noguera-Ramírez, 2013, p.
46)
Se entendemos, a partir de Foucault, por governamentalidade a racionalização
desenvolvida sobre como conduzir a conduta da população, e por governamento as ações
colocadas em prática por tal governamentalidade, podemos afirmar que a escola – como se
configurou a partir da modernidade - e as práticas educacionais – não só as escolares ocupam um lugar central nesta engrenagem. Nesse sentido, “[...] as formas de condução da
conduta e as formas pelas quais os indivíduos se tornam sujeitos guardam uma relação de
imanência com a Educação.” (Lopes; Morgenstern, 2014, p. 179). Em relação ao conceito
governamentalidade Foucault (2008, p. 143-144) faz referência a três entendimentos:
Por esta palavra, ‘governamentalidade’, entendo o conjunto constituído
pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as
táticas que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito
complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por principal
forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial
os dispositivos de segurança. Em segundo, por ‘governamentalidade’
entendo a tendência, a linha de força que, em todo o ocidente, não parou
de conduzir, e desde há muito, para a preeminência desse tipo de poder
que podemos chamar de ‘governo’ sobre todos os outros - soberania,
disciplina - e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda uma
série de aparelhos específicos de governo [e, por outro lado], o
desenvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim, por
‘governamentalidade’, creio que se deveria entender o processo, ou
antes, o resultado do processo pelo qual o Estado de justiça da Idade
Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o Estado administrativo, viuse pouco a pouco ‘governamentalizado’.
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A governamentalidade tem, conforme argumenta Noguera-Ramírez (2013, p. 45),
“[...] una profunda marca pedagógica”. As práticas de governamento que emergiram na
modernidade “No solo tuvieron implicaciones pedagógicas y educativas; además,
constituyeron problemáticas pedagógicas y educativas que tuvieron consecuencias
políticas, económicas y sociales.” (Ibid, p. 46). Assim, educação e governamentalidade se
entrelaçam. São imanentes. Educar é condição para governar e governar é condição para
educar. Destaca-se o papel que as práticas educacionais desempenha(ra)m no governo da
população.
Faz-se necessário compreender a “[...] centralidade das práticas pedagógicas nas
formas de praticar a condução da vida na Modernidade e sua relevância nos modos de
condução contemporâneos.” (Noguera-Ramírez; Marín-Díaz, 2014, p. 51). Tais práticas
pedagógicas não se restringem à escola, mas esta instituição desempenha um papel
importante. A escola tem como função “[...] instituir, fabricar, subjetividades afinadas com –
e, por isso, a serviço das – racionalidades liberais e neoliberais.” (Veiga-Neto, 2013, p. 25).
Ao mesmo tempo em que está à serviço destas racionalidades, também as produz, tornandose produto e produtora quer do liberalismo, quer do neoliberalismo. Desse modo, “Por meio
das noções de governamentalidade liberal e neoliberal pode-se perceber o entrelaçamento
das mais ínfimas práticas pedagógicas com a racionalidade política, ampliando a rede que
conecta as investigações nesse campo.” (Veiga-Neto, Saraiva, 2011, p. 10).
A partir do exposto, destaca-se a imanência entre as práticas educacionais
desenvolvidas a partir da modernidade e as governamentalidades liberal e neoliberal, sendo
uma condição para a outra. A seguir articularei o conceito de governamentalidade
neoliberal com o imperativo de inclusão, tensionando especificamente a política que insere
a disciplina de Libras em todos os cursos que formam professores no Brasil.

GOVERNAMENTALIDADE NEOLIBERAL E O IMPERATIVO DA INCLUSÃO:
PRODUZINDO AÇÕES BIOPOLÍTICAS NO PRESENTE
a governamentalidade neoliberal é a racionalidade
que vai operar e acionar o imperativo da inclusão.
(Lopes; Fabris, 2013, p. 82)
Os modos como governamos a nós mesmos e pelos quais somos governados no
presente são cada vez mais neoliberais. Estamos vivendo uma governamentalidade
neoliberal – apesar desta não ter substituído a racionalidade liberal e de ambas coexistirem.
A governamentalidade neoliberal age e é produzida no cruzamento das formas de condução
das condutas de uns sobre os outros – governamento – e das ações do sujeito sobre ele
mesmo – subjetivação. Neste cruzamento a inclusão exerce uma função importante; ela “[...]
pode ser compreendida como uma peça na articulação que a governamentalidade coloca em
movimento entre o sujeito e a população.” (Veiga-Neto; Lopes, 2011a, p. 9).
Neste trabalho pretendo “[...] tratar as políticas de inclusão no registro da
racionalidade política tematizada por Michel Foucault.” (Veiga-Neto; Lopes, 2007, p. 949),
entendendo-as como dispositivos colocados em ação pela governamentalidade
contemporânea – articulada pelo liberalismo e pelo neoliberalismo. Nesse sentido, entendo
a “Inclusão como prática política de governamentalidade.” (Lopes, 2009, p. 154).
Especificamente no Brasil, “Em meados dos anos 1990, emergiram as condições
para a composição de um cenário cuja preocupação passou a centrar-se na perspectiva de
uma vida inclusiva.” (Lopes; Morgenstern, 2014, p. 187). A inclusão entrou em pauta pelo
viés da inclusão escolar, e foi narrada a partir do campo da Educação Especial, e muitas
vezes, até hoje, é vista apenas a partir dessa perspectiva. Conforme argumentam Lopes,
Lockmann e Hattge (2013, p. 48) “Na política educacional brasileira, a discussão da Inclusão
Escolar encontrou-se, por muito tempo, estreitamente vinculada às discussões da Educação
Especial e desse modo, suas práticas costumam ainda, muitas vezes, incidir especialmente
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sobre os sujeitos com deficiência ou aqueles considerados com ‘necessidades educativas
especiais’.”. Assim, ainda em muitos casos, a inclusão é exclusivamente pensada no campo
da educação e somente para pessoas com deficiência.
No entanto, as configurações atuais da inclusão tem se modificado a partir da
emergência de uma governamentalidade neoliberal, tornando-se um imperativo de Estado
para todos, não só para alguns tipos específicos de sujeitos, mas para qualquer sujeito. Além
de não se fixar em um grupo específico ou em uma minoria, “[...] a inclusão retratada como
um imperativo transcende a instituição escolar [...]” (Lopes; Rech, 2013, p. 215).
A partir dessas reconfigurações, a própria definição de quem é/está incluído ou
excluído na contemporaneidade fica borrada. Conforme argumentam Lopes et al (2010,p.
5), os in/excluídos na contemporaneidade são “[...] aqueles que integram a sociedade em
diferentes níveis de participação ou gradientes de inclusão.”. Nesse sentido, já não podem
ser caracterizados por grupos específicos de sujeitos. De acordo com Lopes et al (2010, p.
5-6) “Diante de tal participação por gradientes de inclusão torna-se difícil utilizar, em
nossas análises, a caracterização de incluído e de excluído de forma separada, pois qualquer
sujeito, dentro de “seu nível de participação” poderá, a todo o momento, estar incluído ou
ser excluído de determinadas práticas, ações, espaços e políticas.”. É por isso que as autoras
apontam para a utilização da expressão in/exclusão, por ela “[...] atender à provisoriedade
determinada pelas relações pautadas pelo mercado e por um Estado neoliberal desde a
perspectiva do mercado.” (Idem, p. 6). Todos estão, provisoriamente, in/excluídos.
Nesse sentido, de acordo com Lopes e Fabris a “[...] inclusão é um imperativo de
Estado, ou seja, que deve atingir a todos sem distinção e independentemente dos desejos
dos indivíduos [...]”. (2013, p. 13, grifo das autoras). A inclusão é uma das estratégias do
governamento neoliberal. Ela age para que todos participem do jogo. Ninguém pode ficar
de fora. É preciso produzir sujeitos neoliberais. Lopes e Morgenstern (2014, p. 189)
afirmam que “O movimento inclusivo se fortaleceu e a noção de inclusão no âmbito
educacional foi ampliada como um problema de Estado e, portanto, um problema cuja
responsabilidade deveria ser assumida por todos.”. Assim, o Estado assume a inclusão como
um problema de governo.
As políticas de inclusão podem ser tomadas como biopolíticas, tendo em vista que
objetivam gerir a vida da população, diminuindo os riscos sociais à serviço da racionalidade
neoliberal. Veiga-Neto e Lopes (2011b, p. 6) corroboram com esta afirmação: “Além de
diminuírem os riscos sociais, as biopolíticas e noopolíticas de inclusão colocam-se a serviço
do neoliberalismo. Com isso, queremos dizer que elas tanto são produzidas pela
racionalidade neoliberal quanto contribuem para o aprofundamento e a estabilidade do
próprio neoliberalismo [...]”. São, ao mesmo tempo, produtos e produtoras do
neoliberalismo.
As políticas de inclusão são biopolíticas operadas pela governamentalidade
neoliberal. Lopes e Fabris (2013, p. 82) afirmam que “[...] as políticas de inclusão em geral,
bem como as de inclusão escolar, funcionam como potentes estratégias biopolíticas, que
buscam garantir a segurança das populações, por meio da diminuição do risco social.”. São
políticas que buscam gerir a vida de todos e de cada um a partir de uma racionalidade
neoliberal. Veiga-Neto e Lopes (2007, p. 949) reafirmam essa potência, argumentando que
“[...] as políticas de inclusão escolar funcionam como um poderoso e efetivo dispositivo
biopolítico à serviço da segurança da população.”. São biopolíticas que são colocadas em
funcionamento pela governamentalidade neoliberal.
É preciso evitar o risco da exclusão e tornar possível o governo de todos e de cada
um. Desse modo, “O que conta cada vez mais, a partir de então, é a população, pensada não
como um conjunto de indivíduos, mas como um corpo vivo cuja sobrevivência deve ser
mantida por todo um conjunto de ações políticas governamentalizadas.” (Veiga-Neto;
Lopes, 2011b, p. 7). É o Estado que deve garantir a segurança e a sobrevivência deste corpo
vivo. E para isto ele lança mão de diversas estratégias biopolíticas, entre elas as políticas de
inclusão. Nesse sentido, “[...] a inclusão pode ser pensada como uma estratégia biopolítica,
pois desenvolve diferentes ações para conduzir a vida dos sujeitos no interior de um
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conjunto denominado população.” (Lopes et al, 2010, p. 13). A inclusão é uma estratégia
biopolítica para o governo da população.
Tendo em conta o entendimento de que as políticas de inclusão são estratégias
biopolíticas operadas pela governamentalidade neoliberal, passamos a analisar a inserção
da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura brasileiros como uma das estratégias
biopolíticas colocadas em ação pelo neoliberalismo.

DISCIPLINA DE LIBRAS PARA TODOS OS FUTUROS PROFESSORES: ESTRATÉGIA
OPERADA PELO IMPERATIVO DA INCLUSÃO
Considerando que a escola é imprescindível para o governamento da população, é
imperativo que a inclusão se efetive neste espaço. A escola é um dos espaços mais prolíferos
para o governo de todos e de cada um, tendo em vista que atinge não apenas os alunos, mas
suas famílias, seus professores, o bairro, a cidade, etc. É por isso que nos últimos anos veemse enormes investimentos nas políticas de inclusão escolar. Entre estes investimentos,
destacam-se aqueles empreendidos na formação de professores inclusivos.
Para que as políticas de inclusão se efetivem no contexto escolar e a partir daí se
espalhem para outros contextos é preciso formar professores que estejam aptos a incluir,
minimizando os riscos da exclusão. A formação de professores é peça-chave para a
efetivação das políticas de inclusão. Considerando que “[...] ao fim e ao cabo a inclusão
escolar tem em seu horizonte a diminuição do risco social.” (Veiga-Neto; Lopes, 2007, p.
949), a formação de professores para a inclusão
[...] pode ser entendida como uma medida de prevenção do risco, qual
seja, de o professor eventualmente deparar-se com uma gama bastante
diversa de alunos e não saber como conduzir todos adequadamente,
ampliando, por sua vez, outros riscos: o de esses alunos não se manterem
na escola comum, não usufruírem os supostos benefícios da educação
inclusiva e ficarem aquém da premissa neoliberal de consumo. (Machado,
2011, p. 63)
É a partir desta lógica que se fomentam ações para a formação de professores para
a inclusão. Formar professores que propiciem a aprendizagem e a inclusão de todos no jogo
neoliberal é uma das estratégias do imperativo da inclusão. Todos os professores precisam
estar preparados para receber, manter e fazer com que todos os alunos desejem estar na
escola, e, consequentemente, no jogo neoliberal. Nesse sentido, a formação de professores
inclusivos também se torna imperativo em nossos tempos. Conforme argumenta Machado
(2011, p. 57),
[...] a formação docente para a inclusão vem se tornando uma necessidade
imperiosa no nosso país. Com a educação inclusiva assumindo a
centralidade, também a formação de professores toma lugar de destaque.
Mais do que isso, ocupa um status de “Kit salva-vidas” para o sucesso do
grande projeto da inclusão educacional.
Mais fortemente a partir dos anos 2000 o governo brasileiro vem investindo na
formação de professores para a inclusão. Isso se evidencia tanto a partir da proliferação
legislativa à respeito do tema, quanto a partir de ações e programas promovidos pelo
Ministério da Educação 1. A formação dos professores para a inclusão tem se dado em duas
348F348F

A lista de ações e programas que estão em operação neste momento pela Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, e mais especificamente pela Diretoria de Políticas
de Educação Especial, é enorme: Programa Escola Acessível; Transporte Escolar Acessível; Salas de
Recursos Multifuncionais; Formação Continuada de Professores na Educação Especial; BPC na
Escola; Acessibilidade à Educação Superior; Educação Inclusiva: direito à diversidade; Livro
1
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frentes, uma é a formação do professor de educação especial, e outra do professor comum
da sala de aula. E é para esta última que o investimento tem sido maior, tendo em vista que
é o professor da sala de aula comum que precisa incluir todo e qualquer aluno em sua sala
de aula, mantendo-o e fazendo-o desejar estar ali.
Uma das ações (bio)políticas que ganha destaque é a política curricular de inserção
obrigatória da disciplina de Libras – Língua Brasileira de Sinais - em todos os cursos que
formam professores no Brasil. Trata-se de uma disposição do Decreto Federal nº 5.526 de
2005, o qual obriga todas as instituições de ensino médio e superior, sejam elas municipais,
estaduais, federais ou privadas, a inserirem nos currículos dos cursos que formam
professores a disciplina de Libras. No Capítulo II, Da inserção da Libras como disciplina
curricular consta:
Art. 3° A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória
nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em
nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de
ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas
de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Brasil,
2005)
A inserção da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura é uma das estratégias
lançadas para a promoção da inclusão, entendida como um imperativo de Estado. Os
discursos que circulam na/sobre/a partir da disciplina de Libras estão atrelados, direta ou
indiretamente, aos discursos que produzem e tematizam a inclusão, os quais, por sua vez,
estão “[...] em plena sintonia com as emergências do presente, ou seja, com a ordem
discursiva do presente [...]” (Lopes; Fabris, 2013, p. 19).
Tendo em vista que a inclusão é um imperativo de Estado que se estende para toda
a sociedade, ela também já não é apenas responsabilidade da escola. Lopes e Rech (2013, p.
215) argumentam que “[...] a inclusão passou a ser tema não só da escola, mas da
universidade, das empresas, das ONGs, das diferentes instâncias de representação social,
dos programas governamentais de assistência social, de cada indivíduo que se vê convocado
a mobilizar seus esforços para incluir os outros etc.”. Nesse sentido, a inclusão passa a ser
de responsabilidade também da universidade. A universidade precisa assumir a
responsabilidade de formar professores inclusivos. E por isso, é obrigada a inserir em todos
os currículos dos cursos que formam professores e optativamente nos demais cursos a
disciplina de Libras.
Não só as universidades, mas todos e cada sujeito que compõe a população precisam
assumir sua responsabilidade perante a inclusão. Desse modo, as universidades, os cursos
e, principalmente, os professores que estão sendo formados são convencidos/
agenciados/capturados pela necessidade de diminuírem os riscos e pela necessidade
imperiosa da inclusão. Conforme argumentam Lopes et al (2010, p. 18)
[...] todos nós circulamos em espaços variados e precisamos nos ocupar
dos outros e de nós mesmos. Tal forma de ocupação dos outros e de nós
mostra não só a sociedade sendo agenciada pelas políticas de inclusão,
como também mostra as formas de sermos capturados individualmente
pelo Estado que se regula pelo princípio da inclusão universal em
operação por distintas estratégias e ações biopolíticas.
Acessível; Prolibras; Centro de Formação e Recursos (CAP, CAS e NAAHS); Prêmio de Experiências
Educacionais Inclusivas; Comissão Brasileira do Braille; Principais Indicadores da Educação de
Pessoas com Deficiência. (Fonte:
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=817id=12499option=com_contentview=article).
Destes, pelo menos dois são programas voltados especificamente para a formação de professores
inclusivos.
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A inclusão como um imperativo “[...] enuncia uma mudança de vida para todos a
partir da corresponsabilidade pelo outro e da autorresponsabilização de cada um consigo
mesmo.” (Lopes; Morgenstern, 2014, p. 184). Nesse sentido, os professores formados a
partir de uma lógica neoliberal, entre eles, os que a partir de 2005 tem nas grades
curriculares dos seus cursos de formação inicial inserida a disciplina de Libras, devem ser
formados para serem corresponsáveis pelos outros e se autorresponsabilizarem pela
inclusão.
A inserção da disciplina de Libras nos currículos dos cursos que formam professores
no Brasil é uma das ações do imperativo da inclusão. De acordo com Lopes e Fabris (2013,
p. 82) “sob esse imperativo todos devem ser incluídos no mesmo espaço e viver cada vez
mais essa condição de segurança, evitando o risco social.”. Desse modo, inserir a disciplina
de Libras nos cursos de licenciatura é garantir as condições de segurança para a população,
evitando-se o risco social de os alunos surdos ficarem excluídos da escola.
Sob a lógica neoliberal “É preciso, então que as artes de governar estejam atentas,
intervindo positiva e continuamente nos cenários sociais onde o jogo se desenrola, seja
fornecendo novos jogadores, seja capacitando-os para o jogo, seja estimulando-os a jogar.”
(Veiga-Neto; Lopes, 2011b, p. 8). Nesse sentido, formar professores que estejam aptos para
incluir a todos, por meio da inserção da disciplina de Libras nos currículos dos cursos de
licenciatura, é fornecer ao jogo novos jogadores, agora capacitados e estimulados a jogar o
jogo da inclusão.
A política que insere a disciplina de Libras nos cursos de licenciatura é uma das
estratégias biopolíticas de gerenciamento do risco social, tendo em vista que esta objetiva
garantir a segurança da população, prevenindo os possíveis riscos que os surdos podem
produzir na vida coletiva, caso não estejam incluídos. Essa política pode ser vista como uma
estratégia biopolítica desenvolvida pelo Estado com o intuito de agir sobre a vida da
população para garantir a ordem e potencializar a vida.
Todo e qualquer sujeito precisa estar incluído no jogo neoliberal, e essa inclusão
começa na escola. É por isso que todos devem estar na escola, e na escola regular. A inclusão
de todos na escola regular é a única possibilidade para todos. Lopes et al (2010, p. 22)
argumentam que
Dessa forma, as políticas educacionais inclusivas que, inicialmente,
apresentavam a inclusão de alunos com necessidades especiais em
classes regulares como uma alternativa possível entre outras, hoje
trazem a questão como única alternativa para pensarmos a educação
daqueles sujeitos que não se enquadram em um padrão de normalidade,
no ideal de aluno médio para o qual a escola foi pensada.
É por este motivo que todos os professores precisam estar preparados para incluir
todo e qualquer aluno, pois é na escola regular que todos devem entrar e permanecer. É
também por este motivo que a disciplina de Libras foi inserida em todos os cursos que
formam professores. É preciso garantir que todos os alunos estejam na escola. E que todos
os professores estejam aptos para incluir tais alunos. De acordo com Lopes e Morgenstern,
“[...] a formação de profissionais – e, no caso da Educação, de professores para o trabalho
com as diferenças – vem a ser menos especializada e assume uma ênfase generalista,
valorizando um tipo de conhecimento panorâmico e abrangente.” (2014, p. 189). Todos os
professores precisam estar preparados para receber todos os alunos, por isso se investe
cada vez mais em uma formação generalista, que habilite todos os professores para incluir.
Isso tem estreita relação com a emergência com novas formas de ser sujeito e sociedade.
Conforme argumentam Noguera-Ramírez e Marín-Díaz (2012, p. 28)
En términos generales, reconocemos en los discursos educativos actuales
la emergencia de otra forma de ser sujeto y sociedad. Um sujeto “del

– 1035 –

aprendizaje” que debe aprender a ser y vivir en una sociedad que no le
exige tanto contenidos y habilidades específicas para el desarollo de un
único trabajo, sino las competencias necesarias para adaptarse y
responder por las demandas de un mundo, una economía en constante
movimiento. Um capital humano que se gerencia a sí mismo, que se
produce como tal.
Assim, não se deve mais investir na formação do professor especialista (como por
exemplo o professor da educação especial que atende apenas alunos com deficiência
mental), mas investir na formação de um professor generalista, que se adapta e aprende a
incluir todo e qualquer aluno na escola. E mesmo quando se trata da formação do professor
da educação especial, sua formação deve ser generalista, ele deve ser capaz de atender todos
os alunos com diferentes deficiências, dificuldades de aprendizagem, transtornos, etc.
A fim de garantir que todos os professores brasileiros estejam aptos para incluir a
todos os alunos, entre eles os alunos surdos, foi inserida uma disciplina de Libras em todos
os cursos de licenciatura. Assim, todos eles têm acesso a um conhecimento panorâmico e
abrangente de Libras, o que deveria torna-los capazes de incluir os alunos surdos na escola
regular. Mas caso venham se deparar com algum aluno surdo em sua trajetória profissional,
terão que encontrar/criar/desenvolver suas próprias estratégias para incluí-los. Afinal,
“Todos os sujeitos podem desenvolver suas habilidades e competências, podem tornar-se
sujeitos empresários de si mesmos, autônomos, capazes de se autogerenciar.” (Santos;
Klaus, 2013, p. 37). Nesse sentido, tanto os professores que tem a disciplina de Libras em
sua formação, quanto os alunos surdos que serão atendidos por estes professores na escola
regular devem ser empresários de si. Os primeiros dando conta da inclusão. Os segundos,
não colocando em risco a população. Cabe ao professor investir em si mesmo para
aprimorar suas estratégias de inclusão.
A inclusão torna-se um autoinvestimento para concretizar a sua permanência nas
tramas da escola e do mercado. Um autoinvestimento tanto do aluno quanto do professor.
O aluno precisa autoinvestir em si mesmo para poder permanecer na escola e
consequentemente no jogo. O professor precisa autoinvestir em si mesmo para garantir a
sua permanência nas tramas do mercado e garantir também a permanência dos outros na
escola e no jogo neoliberal. Desse modo, “Nas regras da inclusão, os gradientes de
participação devem ser gerenciados por cada indivíduo. Cabe assim, a cada um organizar e
orquestrar sua efetiva participação e seu processo de inclusão.” (Kraemer, 2014, p. 14). Tais
regras são produzidas a partir de uma lógica neoliberal, onde cada um deve governar-se a
si mesmo, para garantir a participação de si e dos outros no jogo do mercado. Conforme
argumentam Santos e Klaus (2013, p. 38)
Esse Homo oeconomicus – sujeito empresário de si – que modifica o seu
capital humano através de vários investimentos para aumentar as suas
rendas precisa muitas vezes buscar de maneira isolada a solução para os
seus problemas. Esse sujeito acaba sendo o único responsável pelos seus
sucessos e pelos seus fracassos, de modo que precisa buscar soluções
rápidas, ser flexível [...]
O professor precisa ser empresário de si, ele próprio precisa investir em sua
formação para dar conta da inclusão. Nesse sentido, a racionalidade a que pertencem os
discursos da inclusão “[...] objetiva produzir sujeitos autogovernados capazes de prover
suas próprias necessidades e conduzir suas próprias vidas.” (Lockmann, 2010, p. 12). Desse
modo, as políticas de inclusão têm “[...] uma estreita relação com uma forma de ser do
pensamento político contemporâneo.” (Ibidem). Ao fornecer ao professor, na sua formação
inicial, a disciplina de Libras, o governo provê provisoriamente a formação do professor,
que posteriormente deve, por sua própria conta, autonomamente, tornar-se independente
e produzir a inclusão. De acordo com a autora esta “[...] política governamental que mantém
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todos os sujeitos no jogo e pretende torna-los produtivos e úteis para a sociedade atual;
mais ainda, pretende constituí-los como empresários de si mesmos.” (Ibidem). Assim os
professores formados para a inclusão precisam se manter no jogo, e, além disso, produzirem
a inclusão, sendo úteis para a segurança da população, sendo um imperativo que eles se
tornem empresários de si mesmos, capacitando-se para incluir a todos, sem exceção.
“Eis o sujeito do neoliberalismo, um sujeito responsável por si mesmo, que consiga
assegurar-se dos riscos a que todos estamos submetidos, que tenha recursos para prover
suas necessidades, que trabalhe, que consuma, enfim, que governe a si próprio.” (Lockmann,
2010, p. 13). Este é o perfil do professor neoliberal. Ele precisa governar-se a si próprio para
governar os demais. Ele precisa estar apto a incluir qualquer um no jogo neoliberal. Ele
precisa se capacitar para isso. Ele precisa investir em si mesmo. E o Estado ajuda, dá o
pontapé inicial desta formação inserindo a disciplina de Libras na sua formação inicial. Mas
é o próprio professor o único responsável pela sua formação posterior. Conforme
argumentam Lopes, Lockmann e Hattge (2013, p. 47)
Trata-se de produzir um sujeito que a partir das suas competências seja
capaz de gerenciar sua própria vida, tornando-se um empreendedor da
sua própria existência. Para isso, essa forma de governamentalidade –
neoliberal – busca investir nos sujeitos, intervir nas formas de ser, de
agir, de pensar, de se relacionar, com o intuito de aumentar não só a
qualidade [de vida] da população, mas também de contribuir para o
funcionamento do jogo econômico. Ou seja, entende-se que ao qualificar
a população, ao investir em seu capital humano, está-se ao mesmo tempo,
investindo também em um crescimento econômico futuro.
Assim, as políticas de inclusão podem ser vistas como estratégias biopolíticas, tanto
como estratégias de investimento em capital humano. Nesse sentido, “É fundamental que
aprendamos nesses movimentos o necessário para que possamos garantir, por nós mesmos,
as condições para estarmos e para permanecermos dentro de redes produtivas que se
mantêm sob uma base de trabalho seja material, seja imaterial.” (Lopes, 2009, p. 156). Por
isso, a inserção da disciplina de Libras serve para garantir que os professores aprendam o
necessário para garantir, por si próprios, a inclusão de alunos surdos na escola regular.
Desse modo, argumento que a inserção da disciplina de Libras nos cursos de
licenciatura é uma ação de governamento, que age na condução das condutas de uns sobre
os outros, mas também age subjetivando as ações do sujeito sobre ele mesmo. É por fazer
este cruzamento que é possível afirmar sua estreita ligação com a governamentalidade
neoliberal que faz operar o imperativo da inclusão.
A inserção da disciplina de Libras nos currículos dos cursos de licenciatura vem
constituindo formas de ser professor na inclusão. Este professor precisa aprender a incluir
e a autogerir a sua própria formação. Ele precisa investir em si mesmo para competir no
mercado. Ele precisa investir no seu próprio capital humano.
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RESUMEN: El presente texto pretende problematizar los modos de configuración de la
Biología desde las prácticas educativas contemporáneas que se entretejen con el arte y la
estética, lo cual pretende hacer visible que la Biología no solo se constituye desde el lugar
de la disciplina científica o el saber escolar, sino que incluso, desde lugares insospechados
es susceptible de configurar siendo el maestro de Biología uno de los más potentes. En este
sentido, las relaciones que la Biología entabla con el arte y la estética ahondan sobre la
pregunta por los modos de relación que en el momento actual se están constituyendo con
la vida a propósito de los nexos que se entretejen con las nociones de ciencia y tecnología.
PALABRAS CLAVE: Biología, prácticas estéticas, prácticas artísticas, maestro de Biología,
contemporaneidad.
RESUMO: Este texto tem como objetivo problematizar os modos de configuração da
biologia de práticas educativas contemporâneas que se entrelaçam com a arte e a estética,
que visa tornar visível que a biologia não é apenas do local de disciplina científica ou
conhecimento escolar mas mesmo de lugares inesperados é provável para definir o
professor de biologia sendo um dos mais poderosos. Neste sentido, a Biologia relações se
envolve com a arte e a estética aprofundar na questão dos modos de relacionamento que,
atualmente, estão a ser formada com o propósito de vida dos links que são entrelaçadas com
noções de ciência e tecnologia.
PALAVRAS-CHAVE: Biologia, práticas estéticas, práticas artísticas, professor de biologia,
contemporâneo.
ABSTRACT: This text aims to problematize the configuration modes of biology from
contemporary educational practices that weave with art and aesthetics which aims to make
visible that biology is not only constituted from the place of scientific discipline or school
knowledge but even from unexpected places it is liable to make the biology teacher being
one of the most powerful. In this sense the relationships Biology engages with art and
aesthetics delve on the question about modes of relationship that at present are being
formed with the life purpose of the links that are weaved with notions like science and
technology.
KEYWORDS: Biology, aesthetic practices, artistic practices, biology teacher, contemporary.
El propósito de esta ponencia es dar a conocer los avances de la primera fase de una
propuesta investigativa en curso, la cual se halla orientada a pensar de otro modo la
Biología: como posibilidad estética y artística, un modo habitable en el quizá pero que
ciertamente, no es el único. No obstante, dicha posibilidad se ha tejido en una puntada para
pensar la Biología en el marco de la escena educativa contemporánea a propósito de
prácticas estéticas y artísticas que atraviesan la escuela, los medios de comunicación, la
calle, la familia, la ciudad, entre otros escenarios de circulación, que concatenan así,
relaciones con lo vivo y la vida, poniendo de manifiesto la interrogación que lo primero ya
no refiere exclusivamente a los organismos que habitan el planeta, y lo segundo, se ha
complejizado en una trama de relaciones donde enunciados como la ciencia y la tecnología
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han intervenido los modos de asumir la vida; a propósito de esto, es que se pretende dar
una mirada a las experiencias de los sujetos, en particular, a las de los maestros de Biología.
En el primer apartado, se hace alusión a la problematización sobre la Biología a
propósito de la investigación, la contemporaneidad y el sujeto; en el segundo, se hacen
visibles algunas aproximaciones a la triada Arte-Estética-Biología desde sus posibilidades
en la escena educativa manifestando además, las distancias que se toman al cuestionar que
cada uno de estos conceptos han funcionado bajo cierta rigidez; en el tercero, se hace el
despliegue de la apuesta metodológica a partir de la caja de herramientas de Michel
Foucault en términos de la configuración de un archivo audio-visual; en el cuarto, se
interroga la vida como objeto de la Biología desde perspectivas artísticas, científicas y
escolares que se ponen en diálogo.
Y por último, se plantean algunas líneas de desglose desde el quizá, pues la apuesta
que se intenta configurar no pretende hacer totalizaciones ni reivindicaciones, tampoco
encontrar soluciones a las problematizaciones expuestas, es tan solo, si se quiere asumir así,
una interrogación por lo que venimos siendo como maestros, pues si bien nos hallamos
condicionados por ciertos acontecimientos que han hecho posible nuestra constitución de
unos modos y no de otros, esto no quiere decir que gravitemos bajo una determinación
inamovible. Precisamente, la opción del quizá está abierta a re-pensar esas zonas duras de
nuestra historia, con el quizá asistimos a la duda y el riesgo, pero también, a las posibilidades
de desbordar y deshacer aquello que venimos siendo.

PROBLEMATIZANDO LA BIOLOGÍA EN LA CONTEMPORANEIDAD: UNA LECTURA
DESDE LA INVESTIGACIÓN
La investigación puede configurarse como una potencia vital susceptible de nutrir
las relaciones que el maestro entabla frente al mundo, a partir de la inquietud y la
interrogación frente aquello que vive, por tanto, no se asume como una práctica escindida
de éste o como una herramienta útil para solucionar problemas socialmente relevantes que
se posan en la inmediatez de la escuela o de las disciplinas, tampoco se puede afirmar que
sea una práctica inherente al quehacer del maestro puesto que se trata de una elección
personal.
No obstante, más allá de un mero ejercicio útil y necesario en el momento actual, la
investigación se configura como una posibilidad de encuentro consigo mismo, pero no
precisamente para suscitar un reconocimiento de lo que somos y hacemos a diario, sino más
bien, un encuentro por el cual dejamos de ser al emprender un viaje incierto por los pliegues
de la vida como problemática que toca la superficie y el fondo del pensamiento. Ciertamente,
la vida es la excusa que permite emprender una suerte de riesgos lo cual incita a hacer de
uno mismo una de-sujeción constante, la investigación suscita la pregunta por nosotros
mismos, una pregunta que porta huellas y heridas, aperturas, invenciones y olvidos, pero
ante todo, una confrontación con lo que venimos siendo.
Con esto en mente, la mirada a la Biología 1 en el presente implica ponerla en relación
con el pasado, no sin antes hacer la claridad que en medio de las discontinuidades,
mutabilidades, rupturas e irrupciones del pasado, las relaciones no desaparecen, sino que
más bien, a propósito de ciertas condiciones que hacen posible el presente, dichas
relaciones se re-elaboran constantemente, así, se porta la huella y la herida del pasado sin
hacer alusión a algún tipo de añoranza sobre cómo debe ser la Biología, pues precisamente,
la huella y la herida que se configura en un estado latente de crisis y confrontación, se
conjuga en una posibilidad de desatar el pensamiento desde la problematización y la
creación de alternancias con la emergencia de nuevas relaciones que ponen en juego
nuestro lugar en el mundo.
349F349F

Se asume la Biología como el conglomerado de relaciones entre lo vivo y la vida, siendo esta una de
las tantas miradas posibles.
1
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Pero ¿A que nos referimos con mirar el presente? según Osorio (2011), referirse a lo
contemporáneo no alude a la mirada al presente como resultado de la causalidad que es
consecuencia lineal del pasado, podría asemejarse a una relación singular con el propio
tiempo que adhiere pero también toma distancia, “es aquella relación con el tiempo que
adhiere a él a través de un desfasaje y un anacronismo.” (Agamben, 2008, p.2). Ciertamente,
la alusión a lo contemporáneo como una relación anacrónica brinda apertura a la
posibilidad de problematización pues “[…] el contemporáneo es aquel que percibe la
oscuridad de su tiempo como algo que le concierne y no deja de interpelarlo, algo que, más
que toda luz, se dirige directamente a él.” (p.4). Agrega Martínez (s.f.) que lo contemporáneo
al no hacer referencia exclusiva a lo actual, se entreteje de conexiones poco usuales en
medio de la complejidad de planos, fuerzas poco visibles y movimientos hechos a
velocidades más sutiles.
Entonces, problematizar la Biología en el momento contemporáneo que nos
convoca, también tiene que ver con reconocer las crisis que habitan en el mundo, crisis como
posibilidad de crear desplazamientos de la mirada y del pensamiento, deslocalizándonos de
las certezas que nos acompañan al hacer una lectura discontinua del pasado con la
extrañeza que leemos el presente. De la crisis también se desprende la pregunta por la vida
a propósito de la Biología, ¿Cómo se interviene? ¿Cómo se asume? ¿Cuáles son las posibilidades
que tejemos con el gobierno de nuestra vida? De esta manera, las conexiones que se intentan
plantear en relación con la Biología ponen el acento en las relaciones que nos configuran
como sujetos: consigo mismos, con los demás y con lo otro, relaciones que si bien están
condicionadas por huellas y heridas del pasado que se portan en el presente en medio de
tensiones y conflictos, se hacen susceptibles no solo de poner en tela de juicio, sino también,
de recomponerlas.
A partir de lo anterior surgen los primeros interrogantes: ¿La Biología posibilita la
configuración de sujetos? ¿Los sujetos posibilitan la configuración de la Biología? o ¿tanto la
Biología como los sujetos se configuran mutuamente? Ciertamente, estas preguntas ponen
sobre la mesa la hipótesis de que los sujetos configuran la Biología de cierto modo o más
bien, a su modo, desde las apropiaciones que tienen que ver con la forma en que se
configuran las relaciones que establecen con el mundo y precisamente, estas formas pasan
por la Biología como disciplina científica; la Biología que se imparte en la escuela en muchos
casos, bajo la denominación de ciencias naturales; o aquella Biología que circula a través de
los medios de comunicación, la calle, la familia, el cine y otros escenarios incluso no
contemplados.
Entonces, ese otro modo al que aquí nos referimos, tiene que ver con proponer la
Biología como una posibilidad estética y artística y no porque este deba ser su lugar, sino
porque más bien, esta posibilidad se configura en mirar la Biología con extrañeza, desde
otras aristas que la concatenan y que también dan pie a su constitución, pero cuya lectura
parece incierta, de ahí que el interés por ahondarla surja a partir del escenario educativo
contemporáneo el cual aúna experiencias de diverso tipo, experiencias que ponen en
diálogo las compresiones y apropiaciones de los sujetos.
De la Biología como disciplina científica y como saber escolar, a la Biología
contemporánea en relación con el arte y la estética, se dinamiza un conglomerado de
relaciones que tienen que ver con un punto clave: el sujeto, específicamente, el maestro, una
inquietud que se cierne a partir de la pregunta por lo que venimos siendo y por los modos
de relación que comportamos con la Biología. Así, pensar que la Biología es susceptible de
ser configurada por los sujetos nos abre la posibilidad de vislumbrar líneas de fuga no
dispuestos en masa, sino más bien singulares, de ahí que se trate de indagar por prácticas a
nivel molecular, esas prácticas que los sujetos configuran a diario, en el trasegar de su
experiencia.
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ARTE-ESTÉTICA-BIOLOGÍA: RELACIONES DE APERTURA, INVENCIÓN Y OLVIDO
Con el propósito de crear comprensiones en torno a las prácticas estéticas y
artísticas contemporáneas y cómo éstas incitan relaciones con lo educativo, se hace
necesario descentralizar la mirada al arte y la estética como meras herramientas que en el
ámbito educativo incurren en el aprendizaje de los sujetos, al hacer mención a dichas
prácticas en relación con la Biología, no se busca afirmar el deber ser de lo vivo o la vida
desde cánones de belleza, sensibilidad y perfección, sino más bien, posibilitar la vida como
un estilo propio que pone de relieve la forma, el contorno, las líneas hechas y deshechas, los
matices de coloración, las zonas frágiles y las contusiones de lo vivo. Así mismo, estas
prácticas no refieren exclusivamente a expresiones artísticas -cine, pintura, esculturasusceptibles de emancipar en el terreno educativo, pues encarnan relaciones de
pensamiento que a propósito de la Biología transcienden la expresión.
Con el fin de profundizar en el cómo se asumen las prácticas estéticas y artísticas,
habría que traer a colación el despliegue del conglomerado de relaciones Biología-ArteEstética, con lo cual no se pretende incentivar las competencias de los maestros, reforzar el
aprendizaje de los estudiantes o contribuir a la innovación, si bien nos distanciamos de las
relaciones de utilidad que emanan desde estos lugares, no es con la intención de forzar las
presuntas relaciones que puedan tener lugar allí o darlas por hecho, lo que se sospecha es
que los nexos que probablemente se puedan tejer en este conglomerado, intentarían
deslocalizar la mirada sobre el debe ser y la universalización de las prácticas de los
maestros, las finalidades, los resultados y una lista de aspectos adscritos al mejoramiento
del desarrollo integral de la población, su calidad de vida y por tanto, su bienestar.
Sin embargo, es necesario retomar la idea de cientificidad que ha sabido consolidar un
marco rígido en torno al significado y apropiación de dichas nociones lo cual ha intervenido
en las posibilidades de aproximarse a éstas de otro modo, quizá, porque en el momento
actual esto carece de relevancia a menos que desde este lugar se incite al sujeto a
constituirse y conducirse en vía del fomento de las habilidades necesarias para afrontar la
vida en el habitar del riesgo y la incertidumbre constante.
En este sentido, se hacen algunas claridades sobre lo que para efectos de la
propuesta investigativa, no son el arte y la estética: herramientas para el fomento de
competencias o aprovechamiento del ocio, tampoco son objetos que se limitan a la escuela,
la galería o algún lugar definido pues como lo menciona Farina (2005) hablando de Deleuze,
hacer alusión al arte implica una manera propia de provocar pensamiento, posibilitando el
hacer visible las formas de vida pero además, dotarlas de movimiento desde una mirada
crítica a los estilos de vida imperantes, planteamientos con los que concuerda Peñuela
(2010), al afirmar en el arte la posibilidad de apertura, de generar inquietud, desestabilizar,
complejizar e ironizar discursos totalitarios desde la problematización y la alternancia.
Por su parte, la estética se asume como forma de saber y forma de vida, pues según
lo explicita Farina (2005), ésta como forma de saber ligada al cuidado de sí, configura una
estética del sí mismo, desde sus modos de ver, decir y hacer, esa estética aspira a un
fundamento ético, en tanto posibilidad de elección y decisión que problematizan esos
modos de ser y relacionarnos. Es así que tanto el arte como la estética se configuran en
prácticas de experiencia en tanto que permiten desestabilizar el influjo del devenir
aparentemente consolidado, así como la problematización sobre los modos de vivir, es
justamente allí cuando la referencia a las prácticas estéticas y artísticas en relación con la
Biología toman partido al emprender relaciones de apertura, invención y olvido sobre los
modos en que ésta es susceptible de configurar desde la mirada de los sujetos.
En esa vía, la inquietud por la configuración de las prácticas estéticas y artísticas de
los maestros de Biología, no se halla orientada a la configuración de las prácticas ideales,
generadoras de reflexión o cambio permanente, encaminadas a constituir un mejor perfil
docente, es más bien, la inquietud por el tipo de prácticas que configuran los maestros desde
lo particular y lo colectivo, por indagar a propósito de qué emanan dichas prácticas -sujetos,
escenarios, formación-; es también, la inquietud por las prácticas de transformación que se
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llevan a cabo no para los otros, sino para sí mismos, las prácticas de cuidado y preocupación
por las relaciones que se entablan con el mundo, pues el interés del maestro no radica en
preparar al otro para asumir una verdad o determinado conocimiento, se trata tan solo de
mostrar lo que él hace para que cada quien haga lo suyo, aunque en consonancia con su
propia práctica. (Noguera, 2009)

CAJA DE HERRAMIENTAS COMO INVITACIÓN A LA INVENCIÓN: APROXIMACIONES
Y DESPLIEGUES DESDE EL ARCHIVO AUDIO-VISUAL
En la elección de tomar riesgos y hacer apuestas se opta por la mirada arqueológicagenealógica de Michel Foucault, específicamente, se acude a la noción de caja de
herramientas “para un pensar diferencial, un pensamiento de lo múltiple, de lo
fragmentario, intempestivo” (Garavito, 1998, p.6), pero hay que aclarar que las
herramientas que contiene esta caja no se equiparan con una finalidad, totalidad o utilidad,
si bien la noción de herramienta comporta una labor determinada a realizar con cada
implemento, en esta caja dicha labor es un asunto por construir al emplazar el pensamiento
en relación con la problematización, en este sentido, los modos en que se asume esta mirada
resultan ser singulares, como un mapa susceptible de cartografiar.
Se trata de reconocer entonces que la luminosidad de la mirada no radica en replicar las
experiencias investigativas de Michel Foucault u otros, sino que más bien, esa detonación
del pensamiento múltiple propicia desatarnos de nuestra propia historia, del dogmatismo
con el que a veces invadimos nuestro pensamiento y encarcelamos nuestro potencial de
creación. En primera instancia, importa hacer visible 2 las relaciones que se tejen alrededor
de las prácticas estéticas y artísticas, la Biología y el maestro, a partir del análisis entre las
practicas discursivas que aluden a su constitución, los procedimientos y tecnologías de
gubernamentalidad 3 referidos a la conducción de la conducta de los maestros de Biología y
de los otros, así como las técnicas de la relación consigo mismo por las cuales los maestros
se constituyen (Foucault, 2011)
Este campo de correlaciones configura la experiencia fuera de las lógicas de
pertenencia, pues al ser un acontecimiento singular no nos referimos a la producción de la
identidad del sujeto o lo que debe experimentar de acuerdo con sus condiciones de
posibilidad, pues como lo recuerda Foucault (2003) hablando de Nietzsche, Blanchot y
Bataille, la experiencia desgarra al sujeto de sí mismo y lo aproxima más bien “a su
aniquilación, a su disociación.” (p.12). Es así que el desgarramiento del sujeto deviene en
transformación, refuerzo y disolución de sus modos de estar y habitar el mundo, lo cual
tendría que ver con la problematización constante de esa experiencia o lo que Foucault
denomina como “experiencia límite”. En este sentido, la experiencia de los maestros en
relación con la Biología y las prácticas artísticas y estéticas contemporáneas emerge a
propósito de un conjunto de correlaciones que recaen sobre la vida, no solo instaurada
desde el deber ser, pues son las prácticas de apropiación las que permiten analizar cómo se
viene constituyendo y demarcando.
Ahora bien, analizar el conjunto de correlaciones al que nos hemos referido implica
conformar un archivo a partir de una masa amplia de documentos entendidos según
Foucault (2007), como monumentos, es la historia misma la que transforma los documentos
en monumentos a partir del despliegue de un conjunto de elementos donde es posible
establecer relaciones múltiples entre los enunciados con base en aislamientos,
agrupamientos, dispersiones y regularidades. En esa medida, el archivo es audio-visual pues
como lo afirma Deleuze (1987), hace hincapié en lo visible y lo enunciable, por tanto no es
reductible a las palabras que se ciernen sobre el discurso, de ahí que la conformación de
350F350F
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No se equipara con demostrar o dilucidar sino más bien con “una operación que se ejecuta en los
límites de lo que vemos y de aquello a lo que somos sensibles.” (Farina, 2005, pp.101-102)
3 Según Castro-Gómez (2010) las tecnologías de gobierno no se supeditan a determinar la conducta
de otros “...sino a manejarla de un modo eficaz, ya que presuponen la capacidad de acción (libertad)
de aquellas personas que deben ser gobernadas.” (p.39)
2
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este archivo ha hecho énfasis en la recopilación de textos audiovisuales pues en el momento
actual la imagen ocupa un lugar central en la constitución de los sujetos a propósito del
despliegue tecnológico que ha suscitado estas aproximaciones, así las cosas, la imagen como
formación discursiva incita no solo modos de ser sino formas de gobierno sobre sí y los
otros, en palabras de León (2014, p.6), “…la imagen, en tanto texto, es una construcción
producida por una determinada historicidad, sujeta a relaciones económicas y sociales, y
sometida a redes de poder y deseo.”
Haciendo el rastreo que compete a esta primera fase de la investigación se
encuentran textos concerniente a la normatividad que se erige sobre la protección de
especies amenazadas en la medida en que aquello es susceptible de proteger dado el valor
económico que suscita; programas de formación a nivel de pregrado y posgrado sobre
Biología, licenciatura en Biología, ilustración científica 4, así como seminarios en la temática
contemporánea del Bioarte, esta mirada a la formación tiene que ver con los retos que se le
plantean al profesional en Biología, al maestro de Biología y al bioartista, en relación con la
resolución de problemáticas, el aprovechamiento y administración de recursos naturales y
la construcción y apropiación de conocimientos hacia la ciencia, la tecnología y la
investigación; adicionalmente, se encuentran noticias que hacen énfasis en la relación arteciencia desde temas de actualidad que reafirman esta unión, tales como el bioarte, la
conservación, el cine, la biofília, entre otras; en la misma línea del bioarte, se encuentran
documentos que circulan por la web como fruto de ponencias o simposios que amplían la
mirada académica sobre esta práctica, en representación de instituciones como la
Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la
Universidad Nacional de la Plata (UNLP) y la Escuela del Instituto de Arte de Chicago.
Retomando las prácticas audiovisuales, esta recopilación se halla en doble vía: desde
una mirada científica y desde una mirada artística; la primera, se cierne sobre el fomento de
prácticas educativas que se aproximen al ciudadano como productor o espectador a partir
de la premisa “la ciencia al alcance de todos”, muchas de las cuales repercuten en la escuela
con el propósito de reforzar las competencias en el ámbito científico; mientras que la
segunda, enfatiza en los tránsitos de los artistas que problematizan la lectura biológica
desde lo contemporáneo incluso a modo de denuncia, en esta doble vía se encuentran
documentos como fotografías 5, ilustraciones, esculturas, películas, documentales,
animaciones, videos musicales, canciones, poemas y blogs virtuales 6.
En lo que respecta a los documentos personales de los maestros de Biología, se
recopilan fotografías, ilustraciones, cuadernos de campo y tatuajes que tienen que ver con
las posibilidades que estas prácticas han tejido sobre su formación y experiencias de vida.
En definitiva, los documentos en su conjunto, encarnan los enunciados que se movilizan a
partir de la relación arte, ciencia y tecnología tales como la vida 7, lo vivo 8, el cuerpo 9
(anatomía, estética) y la naturaleza 10 a partir de los cuales se problematizan los prototipos
construidos y se da pie a otras elaboraciones que pretenden aproximar la Biología a los
sujetos.
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Si bien en su mayoría se ofrecen bajo la modalidad de cursos y seminarios, a nivel mundial se
ofrece una maestría en la Universidad Miguel Hernández de Elche-España
http://ilustracionyedicion.umh.es/default.htm
5 http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/article/view/1962/1904
6 http://biogeocarlos.blogspot.com/
7 http://www.nunziopaci.it/p/bio.html
http://mgl.scripps.edu/people/goodsell/illustration/public
http://www.shibatakenji.com/gallery/locked_in_the_ether/index.html
8 http://www.brynnart.com/ http://maximoriera.com/new-animal-chairs-collection/
9 http://www.laurentseroussi.com/index.php?/personal/insectes/
http://iam.stuntkid.com/illustration/http://biogeocarlos.blogspot.com/2013/04/dibujosanatomicos-de-juan-gatti.html
10 http://mosstika.com/projects/street-art
4
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Las relaciones que se empiezan a hilar convocan a artistas, científicos, ciudadanos y
maestros, en efecto, no se trata de privilegiar lugares de enunciación bajo el estatus del
sujeto que enuncia (Foucault, 2011), sino que más bien independientemente de ello,
importa hacer visible las prácticas que se ciernen sobre las elaboraciones alrededor de la
Biología y la relación que estos sujetos tejen con su experiencia, sus pasiones, sus gustos,
sus intereses, y todo aquello que los tiende a movilizar a sí mismos pero también, a los
demás. Haciendo una insinuación concreta, estas prácticas audiovisuales encarnan cierta
sensibilidad que recuerda evocar a Foucault cuando manifiesta que la vida puede forjarse
como una obra de arte, pero no en el sentido de la expresión tangible, sino en el sin-sentido
que comporta plasmar las relaciones que entablamos con el mundo, los puntos de fuga que
aúnan la oscilación permanente de la vida, el quizá al que nos vemos abocados a diario.
Este abordaje inicial permite crear un horizonte metodológico enfatizado desde el
análisis de la imagen como una práctica no discursiva que encarna enunciados susceptibles
de leer, escribir y problematizar desde diferentes aristas que se concatenan con prácticas
educativas, muchas de las cuales funcionan desde la inmersión en la cotidianidad de los
sujetos, pero además, desde su constitución a propósito de la apropiación de sus saberes y
las formas de gobierno que instan.

PERSPECTIVAS Y DIÁLOGOS SOBRE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y ESTÉTICAS EN
RELACIÓN CON LA BIOLOGÍA: ¿UNA PREGUNTA POR LA VIDA?
Es importante reconocer que la Biología se ha constituido como una disciplina
científica que ha traído consigo el auge de otras disciplinas y aplicaciones llamadas a
sustentar el reconocimiento por la vida. Es así que ésta ha sido nominada como la “ciencia
de la vida”, lo cual tiene implicaciones no solo en el terreno biológico, sino en todos los
aspectos que convocan la vida, puesto que las condiciones que han hecho posible la Biología
en su constitución histórica no han permanecido inmutables, si bien el objeto ha sido la vida,
los modos de construir apropiaciones y comprensiones ha estado en consonancia con los
intereses imperantes, así, la vida se halla en la encrucijada de ser objeto de gobierno.
Desde esta perspectiva, Mayr (1998) explica que la Biología ha tenido avances
considerables desde los siglos XIX y XX ya que hacia los siglos XVII y XVIII el creacionismo
obstaculizó de cierta manera su funcionamiento, no obstante, es preciso anotar que en
aquella época disciplinas como la anatomía y la fisiología tuvieron ciertos desarrollos pues
el estudio de la vida estaba adscrito a la medicina. Actualmente, “La biología abarca todas
las disciplinas dedicadas al estudio de los organismos vivos. Dichas disciplinas se
denominan en ocasiones ciencias de la vida, un término muy útil que distingue la biología
de las ciencias físicas, centradas en el mundo inanimado.” (p.39). Pero hablar de las “ciencias
de la vida” pareciera ser un asunto confuso, o más bien como diría Mayr, la vida es una
abstracción que no se puede estudiar científicamente, contrario a esto, el proceso de “vivir”
es susceptible de estudiar, describir, incluso, de definir: “…se puede intentar establecer una
distinción entre lo vivo y lo no vivo. Incluso se puede intentar explicar cómo el proceso de
vivir es el producto de moléculas que en sí mismas no están vivas.” (p.16)
Complementando lo anterior, Vargas (s.f.) asegura que en la mayoría de textos
biológicos se encuentran frases como: "La vida no existe como tal, nadie la ha visto”, “la vida
no existe, no hay más que seres vivos”, “la vida es un axioma, un dato primordial que debe
ser simplemente aceptado, no explicado." (p.241). La Biología contemporánea se halla
saturada de distintas especialidades que incluso parecieran estar fraccionadas entre sí, no
obstante, en tiempos de incertidumbre “de la destrucción, de arrasamiento de toda vida”
(p.243), se nos exigen una serie de conceptos o categorías por inventar, por dotar de
significado para defender la degradación a la que está expuesta la vida. De ahí que el autor
afirma que la Biología no es otra cosa diferente a una ciencia de moda, pues está llamada a
solventar la crisis medioambiental en la que vivimos, pero además, a dar despliegue a los
avances espectaculares en biología molecular.
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Es precisamente, este despliegue lo que ha propiciado según Kac (2010), el tránsito
de la Biología como ciencia natural a la Biología como ciencia de la información lo cual tiene
que ver con implicaciones éticas, psicológicas, económicas y culturales que han afectado el
terreno donde gravitamos. Ahora bien, al hacer la revisión de artículos investigativos en
relación con el tema se encuentra claramente que la contemporaneidad alusiva a la relación
Biología-Arte se cierne sobre el despliegue del bioarte, una práctica constituida por saberes
relacionados con la biotecnología y la genética principalmente. El enclave de esta relación,
se teje a partir de la tecnología como una fuerza en potencia que actúa como punto de unión
entre el arte y la ciencia (Biología), pero también, como del desarrollo de procesos y técnicas
que permitan ejercer un control puntual sobre los organismos vivos, se trata entonces de la
transición que sufre la Biología como lo menciona Kac.
Complementario a esto, Roncallo (2008) explicita que el objeto de la Biología ya no
se centra en la noción de organismo sino en aquel relacionado con máquinas tecnológicas
automatizadas; asistimos al desplazamiento del objeto de la Biología lo cual tiene relación
con la publicación del proyecto de secuenciación del genoma humano en el 2001, a partir
de lo cual se crearon comprensiones en torno a lo vivo desde diversos ámbitos (Aguilar,
2009). Este acontecimiento entonces, permitió el despliegue de la Biología en relación con
disciplinas varias como la lingüística, la información, la memética 11 y el arte, así las cosas, la
vida se ha hecho extensible a diversos campos del saber.
Retomando el bioarte, Stubrin (2013) se refiere a ella como una práctica artística
conceptual cuyo auge ha entrado a complejizar las dinámicas que tienden a re-elaborar la
vida desde el uso de aplicaciones biotecnológicas y de ingeniería genética 12, sin embargo,
hace una precisión concreta: “modos de hacer arte con la vida” (p.4), modos que ciertamente
se han extendido bajo la premisa de modificar la vida a partir de la creación de organismos
vivos interviniendo los ya existentes, independientemente de la manifestación artística fotos, robots, instalaciones, pinturas-, sin embargo, esta modificación no tiene otro
propósito más que interpelar la sociedad, abrir interrogantes sobre el gobierno de la vida
propia y la de otros poniendo el acento en un punto álgido de discusión: la ética, sin
embargo, estos interrogantes también nos permiten reconocer que las prácticas
relacionadas con la Biología no son reductibles al bioarte sino que más bien, éstas se
concatenan con otras como el arte corporal (Massara, 2013), una práctica estética que ha
entrado a problematizar las relaciones que se tejen con el cuerpo a propósito de su
disociación del sujeto; y el arte ecológico, el cual se fundamenta en la reutilización de
materiales para crear obras de arte.
Así, la relación Biología-Arte ha posibilitado el tránsito del arte contemporáneo
hacia la preocupación sobre el problema de la vida, la pregunta por sus límites, su utilidad
y su particularidad, pero especialmente, la apertura de interrogantes sobre el gobierno de
la vida propia y la de otros en lo que respecta a su configuración. Desde esta óptica, la vida
no se agota en las definiciones, comprensiones o creencias que tenemos frente a ella, pues
a propósito de la emancipación de prácticas artísticas y estéticas contemporáneas ésta se
ha extendido hacia sus bordes: la frontera con lo artificial desde otros modos de asumir la
vida pero también lo vivo, haciendo alusión a lo que relata Hernández (2006), como “la vida
posible”, donde se trata de vislumbrar lo vivo desde lo inorgánico que dota de otros sentidos
la vida con lo artificial.
Entonces, la enunciación de esa vida posible pone sobre la mesa la deconstrucción
que se teje desde el advenimiento de otras relaciones con lo vivo en tanto que ha entrado a
cruzar aquella delgada línea de confrontación con lo artificial. Pero si la vida tal y como la
conocemos tiende a ser administrada y objetivada desde múltiples perspectivas ¿Cuáles son
359F359F
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Ciencia que entabla nexos entre Biología y cultura dado que los mecanismos que rigen la vida
biológica son equiparables a los que estructuran la vida social. (Aguilar, 2009)
12 Las cuales incluyen tejidos, cultivos de células, síntesis de secuencias de ADN producidas
artificialmente, xenotrasplantes -trasplantes de tejidos u órganos de una especie a otra- y
autoexperimentación biotecnológica (Massara, 2013)
11
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las posibilidades de una vida artificial? ¿Cuál es el valor que se le está otorgando a la vida que
conocemos? ¿De qué modo la vida artificial puede llegar a ser susceptible de vigilar y
controlar?
Bajo la enunciación de estas preguntas, surge también el interés que se ha
acrecentado a partir de la última década hacia la difusión de obras bioartísticas 13 con el
apoyo en investigación por parte de diferentes entes institucionales entre los cuales se
encuentran universidades de talla internacional en países como Argentina 14 y Australia 15,
empresas multinacionales como Telefónica, institutos culturales, científicos y educativos
como Ars Electronica Center 16, entre otros, todos ellos en su conjunto, se hacen visibles a
partir de la creación de exposiciones, talleres, concursos, actividades e incluso, programas
de formación que cruzan la relación Biología-Arte. En este sentido, dichas formas de
divulgación intentan involucrar no solo a la comunidad artística y científica, sino además,
aproximar estas posibilidades a los ciudadanos como una muestra de las prácticas
educativas contemporáneas que se ciernen sobre esta relación, se asumen como tales, dada
su movilización a partir de escenarios como los museos, la calle, los laboratorios, las galerías
de arte, entre otros, donde se potencian enunciados como la formación y la vida en
concordancia con las dinámicas contemporáneas.
Estas pueden ser unas primeras coordenadas para sumergirnos en el entramado de
relaciones que convoca la Biología pues indiscutiblemente la contemporaneidad también ha
dado forma a otros modos de contemplar la ciencia, el arte, lo vivo y la vida, por lo cual no
podemos dejar de lado lo que ha pasado con la escuela, de acuerdo con los planteamientos
de Roa (2010), la Biología en la escuela colombiana no siempre ha sido la misma desde su
circulación aproximadamente durante los primeros años del siglo XX, es decir, ha estado en
consonancia con las urgencias de cada momento, sus prácticas y discursos no se han
centralizado en replicar la ciencia biológica pero ésta si se ha encargado de validar su
incursión en la escuela, mucho más cuando se trata de suplir alguna necesidad prevista. La
Biología escolar ha suscitado “un modo de control de los sujetos desde la noción de
organismo y la reorganización de la vida.” (p.136). Es así que si bien en el momento actual
las prácticas que constituyen la Biología escolar pueden permanecer vigentes o modificarse
de alguna manera, ésta continua siendo una fuerza que incita a controlar la vida de los
sujetos.
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PARA NO CONCLUIR: ALGUNAS LÍNEAS DE DESGLOSE Y OSCILACIÓN DESDE EL
QUIZÁ
En este primer momento investigativo se reconocen estas elaboraciones como una
aproximación a pensar los modos en que el abordaje de lo vivo y la vida como vectores de
fuerza que tienden a modular lo singular, tiene que ver con el gobierno, con el modo en que
elegimos conducirnos por la vida pero también, con darnos forma determinada o
indeterminada, propia o universal. Las prácticas educativas en relación con el arte, la
estética y la Biología se ciernen principalmente sobre la ampliación de la mirada a la
Biología pues pese al desplazamiento de su objeto, se hace visible la persistencia en las
relaciones con la vida, aunque no las mismas del pasado, éstas se aproximan a unos límites
que cada vez se hacen más difusos entre la mercantilización y la experimentación, la vida
pareciera ser una potencia en declive, ajena e indiferente al sujeto.
La Biología como posibilidad artística y estética presuntamente puede interrumpir
el curso de las distancias que separan lo vivo de la vida, pues a propósito de la experiencia
http://edithmedina.com/obra/biologias-cotidianas-dinamicas-de-vidas-invisibles/
http://www.ekac.org/transgenicindex.html
14 Universidad Maimónides -Laboratorio de bioarte- http://proyectountitled.com.ar/lasobras.php
15 University of Western Australia -Laboratorio de bioarte16 Museo ubicado en Austria conocido como el “museo del futuro” que se constituye alrededor de las
nociones de arte, tecnología y sociedad, anualmente realiza el Ars Electronica Festival. Modificado
de: http://www.aec.at/about/en/
13
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en su correlación, resulta sugerente mostrar la vida más allá de la aceptación sobre lo
establecido o de la moral que es martillada por la opinión pública, importa entonces,
empezar a aunar los lazos de vida desde el reconocimiento de la particularidad de cada
forma, es en el tejido de estos lazos donde el maestro se configura como potencia desde el
eco de su voz, la humanidad de su gesto, la plasticidad de su corporalidad y la teatralidad de
su experiencia, no porque esté adscrito al compendio de funciones que desempeña, sino
porque sus propias prácticas pueden incitar al riesgo de desestabilizar la aceptación que
bordea la vida desde la forma adquirida para dar paso a la forma singular y local.
Las prácticas artísticas y estéticas demarcan un auge en lo que respecta a la escena
internacional, por lo cual el despliegue del trabajo tendrá lugar en el enclave de estas
prácticas con la Biología, un encuentro que pone de manifiesto el posicionamiento ético,
político y estético de los sujetos que insta los modos de relación que entablamos frente al
mundo a propósito de la configuración de saberes enlazados con la educación ambiental y
la conservación que pretenden hacer imperiosa y urgente la preocupación por proteger lo
vivo.
Las formas de gobierno de los maestros de Biología en relación con sus prácticas
posibilitarían problematizar los nexos que éstos construyen con la Biología, pasando por
escenarios como la escuela, la familia, la universidad, los medios de comunicación, la ciudad,
entre otros, que ponen en juego comprensiones científicas, escolares y educativas que
tienen que ver con su experiencia, pero también con aquello que desde la
contemporaneidad empieza a tomar fuerza, así la Biología no se reduce a los contenidos,
pues precisamente la relación vivo-vida pone el acento en transformaciones económicas,
culturales, sociales, educativas y por supuesto, singulares como práctica de libertad y
cuidado de sí mismo y de los otros.
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RESUMO: Este trabalho prioriza discussões acerca das relações biopolíticas e do governo
de si desenvolvidas por Foucault. Para tanto procuramos observar inicialmente as táticas
de disciplinamento efetuadas por uma professora em relação a um aluno que, por sua
timidez, se recusa a obedecer a uma ordem. A memória resgata a lembrança, uma posição
de resistência do aluno através de uma verdade cujo afrontamento lhe marcou o corpo e a
alma. Daqui se ativa a discussão sobre as questões estudadas por Foucault em busca de uma
arte da existência, em que a verdade se traduz pelo perigo, pelo risco a que se submete
aquele que insiste em dizê-la, seja a criança na inocência de sua timidez, seja o cidadão
Sócrates diante da democracia ateniense, seja Platão diante do rei tirano, sejam outros
tantos mais que interpelam “autoridades”, sob o risco de mortes, de feridas que talvez nem
o perdão possa curar.
PALAVRAS-CHAVE: Biopolítica; Educação; Governamentalidade; Parrhesía; Subjetivação.
SCHOOL SOUVENIR: PARRHESIA AND THE BIOPOLITICS RELATIONS IN THE BUILDING
OF THE BODY AND SOUL OF MEMORIES
ABSTRACT: This work gives priority to discussions about the biopolitics relations and
government itself developed by Foucault. Therefore we seek initially to observe the
discipline of tactics made by a teacher towards a student, for being timid, refusing to obey
an order. The memory brings back the memory, a resistance position the student through a
real confrontation which marked his body and the soul. It follows active discussion on the
issues studied by Foucault in search of an art of existence, in which the truth is expressed
by danger, the risk that undergoes one who insists on saying it, the child is in the innocence
of his shyness either the citizen Socrates before the Athenian democracy, is Plato before the
king tyrant, are so many more that challenge "authorities", at the risk of deaths, wounds that
might not forgiveness can heal.
KEYWORDS: Biopolitics; Education; Governmentality; Parrhesia; Subjectivity.
Temos que descobrir uma construção e explicá-la: seu andar superior foi
construído no século XIX, o térreo data do século XVI e o exame mais
minucioso da construção mostra que ela foi feita sobre uma torre do
século II. No porão, descobriram fundações romanas e, debaixo do porão,
acha-se a caverna em cujo solo se descobrem ferramentas de sílex, na
camada superior, e restos da fauna glaciária nas camadas mais
profundas. Tal seria mais ou menos a estrutura de nossa alma
(BACHELARD, in JUNG , p. 196).
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Disse Gaston Bachelard (1884-1962) que “nossa alma é uma morada e quando nos
lembramos da casa, dos aposentos, aprendemos a morar em nós mesmos” (1978, p. 197).
Diante dos pensamentos acima de Carl Gustav Jung (1875- 1961), de Bachelard e de
um retorno recente a uma determinada Escola Estadual (2015), veio a lembrança da
imagem de uma criança de oito anos, que com os olhos lacrimejantes e o rosto todo sujo de
pó de giz, deixou a sala de aula correndo rumo ao banheiro e foi lavar-se para retirar a
fuligem, ou melhor, amenizar a dor provocada por uma professora que com o bater
insistente do apagador sobre seu rosto, conseguiu acender algo naquele instante e, que com
o tempo, isso foi apagado (dívida 1). Mas tal ato, também manteve aceso na lembrança.
Lembrança esta, a de não entender o porquê de tanto ódio. Ele apenas havia recusado a
“uma ordem”, a de ir até a lousa. Tinha seus motivos: era uma criança tímida; recém-chegada
à escola, a sua nova casa. Porém, tal casa, ainda nova, desmoronou. Os moradores que lhe
eram estranhos, mais estranhos se tornaram, pois as gargalhadas foram como espinhos que
lhe feriram a alma. O banheiro foi o ninho, o refúgio para aquele momento, mas de repente
o garoto ouviu uma voz: “Oh! Menino porque choras? Não fique assim!”, disse-lhe outra
professora. Seguiu-se um beijo na face ainda suja, molhada e um abraço apertado. Os dois
de mãos dadas caminharam juntos para outra sala de aula e, era preciso reconstruir e
reaprender a morar.
Para Bachelard (1978, p. 206) é graças à casa que nossas lembranças são guardadas
(casa da lembrança, casa ninho), “os valores da intimidade aí se dispersam, não se tornam
estáveis, passam por dialéticas. Quantas narrativas de infância – se as narrativas de infância
fossem sinceras – nos diriam que a criança, por falta de seu próprio quarto, vai aboletar-se
em um canto!”. Assim a casa, aqui, digamos a escola, certamente estará “inscrita em nós”,
tem seu cantos, desencantos e encantos, pois a infância permanece viva em nós, quer nos
péssimos momentos ou nos felizes.
Daqui, desta breve alusão acima, partiremos para nossa explanação sobre o papel
da escola, do professor, da violência, ....
Ao proferir a agressão do apagador sobre o rosto da criança, num ato de violência
física, a professora em questão se utilizou de um dispositivo 2 para o governamento da sua
sala de aula. Porém, nosso exemplo real, remete a um tempo em que era comum aos
professores tal agressão, visto que ficava guardado, escondido apenas no espaço da própria
instituição. O não acatar “a ordem” da professora era ir contra o disciplinamento do
processo educacional que formatava o aluno.
O choro contido da sala de aula descobre na solidão do banheiro um espaço de
liberdade para aliviar-se. Liberdade esta ligada à solidão proporcionada pelo espaço365F365F

36F36 F

Paul Ricoeur, em O perdão pude curar?, publicado na Revue Esprit, nº 210, 1995, p.77-82, escreve
que os fatos do passado jamais são apagados, não se pode desfazer o que foi feito ou deixado de fazer,
mas o que foi feito ou sofrido, não se estabelece de uma vez por todas. Os acontecimentos ficam
abertos para novas interpretações, promovem reviravoltas em nossos projetos, devido as
lembranças, acertos de contas com o passado. Assim, o que do passado pode ser modificado é o peso
da dívida, a carga moral. Dessa forma, para ele, a lembrança nos impulsiona para a via do perdão,
pois revela um caminho de “libertação da dívida” através da conversão do próprio sentido do
passado. Dirá Ricoeur: “Esta acção retroactiva, do olhar intencional do futuro [sentido ético] sobre a
apreensão do passado, encontra então um apoio crítico no esforço por contar de outra maneira e do
ponto de vista do outro os acontecimentos fundadores da experiência pessoal ou comunitária. O que
vale efectivamente para a memória pessoal vale também para a memória partilhada e, acrescentaria,
igualmente para a História escrita pelos historiadores”(Cf. HENRIQUES, 2005, p. 38).
2 Oficialmente a atitude da professora, em agredir o aluno com o apagador, não é corroborada pela
lei ou pelas práticas pedagógicas. Deste modo, se apresenta como uma técnica particular,
reminiscente de outro período, em que a violência física por meio de objetos, como a palmatória, e
técnicas que ritualizavam um poder encarnado na personagem do professor, e uma decorrente ação
disciplinar.
1
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esconderijo. Um corpo disciplinado a procurar pela liberdade de expor suas emoções em
um espaço onde o momento emocional não possa ser julgado. Um banheiro, uma cela para
aquele que já fora julgado pela professora e pelos risos dos colegas de classe.
A atitude da professora, como observa Maia (2011), se traduz em um governamento
através da complexidade das práticas de disciplinamento, controle, normatização/
normalização, que atravessam as instituições, como a escola, envolvendo e interferindo em
suas práticas, como as pedagógicas, produzindo condutas e tecnologias de governabilidade
que incidem sobre os sujeitos, e na forma como pensam a organização do Estado,
contribuindo na instauração de uma ordem social e suas representações, em formas de
regulação da população, em sua administração, controle e regulação.
Mas, além do disciplinamento marcado no corpo, a ação da professora deixou suas
marcas inscritas na alma, em uma memória que não compreendia o ódio na não aceitação
em cumprir uma ordem, de poder dizer o que emocionalmente sentia através do silêncio
que o seu corpo enunciava; um dizer verdadeiro para nossa criança, um dizer sobre a sua
timidez perante um universo novo e desconhecido; um dizer que se enunciou como
resistência 3 sob os olhos da professora.
367F367F

2. ESPAÇO DE FALAR E DE CALAR.
Para Foucault (1995), a governamentalidade se traduz por uma noção de governo
muito ampla, que se incluem diferentes formas de governo: da família, da casa, da escola,
dos conventos, das igrejas, das empresas, de si mesmo, do outro e também do Estado-Nação.
Não se referia somente às estruturas políticas ou à gestão dos Estados;
mais designava a maneira de dirigir a conduta dos indivíduos ou dos
grupos: o governo das crianças, das almas, das comunidades, das famílias,
do doente. Ele não recobria apenas formas instituídas e legítimas de
sujeição política ou econômica; mas modos de ação mais ou menos
refletidos e calculados, porém todos destinados a agir sobre as
possibilidades de ação dos outros indivíduos. Governar, nesse sentido, é
estruturar o eventual campo de ações de outros (FOUCAULT, 1995, p.
244).
A crise desencadeada pela reação da professora à conduta do aluno demonstra o
exercício de um poder e o uso de dispositivos, técnicas, ou artes de governamento para
produzir relações que adequem os sujeitos as suas necessidades, aqui o corpo docente; e em
consequência a alma. Poder que se enuncia naquele que pode dizê-lo, a professora, logo a
escola; poder que se materializa sobre aquele que é obrigado a dizê-lo, ou melhor, repeti-lo,
mas o nega, o aluno.
Assim, temos na escola a instituição de um conhecimento, uma relação de saberpoder que se instaura na ação de professora sobre um saber próprio do aluno sobre si, sua
timidez. Uma arte de governar que se estabelece através de um jogo em que um
conhecimento se institucionaliza, através da eliminação e desqualificação de outros
saberes: inúteis, irredutíveis, economicamente custosos. (CASTRO, 2006)
Nessa situação, o que se estabelece é uma luta pelo manejo dos saberes, em que um
conhecimento institucionalizado seleciona quais serão legitimados no fortalecimento de
certa disciplina. Esta ação produz a regra e o que se encontra fora da regra; o normal e a
anormalidade. A normalização como um dispositivo político de segurança. O saber da
professora versus o saber do aluno; ações de normalidade e anormalidade; e animalidade.
Para Foucault (2008) resistência e contraconduta são situações diferentes. Para ele, resistência é
imanente ao poder, é parte das estratégias do poder, outro poder que se movimenta no jogo das
relações de poder, ou melhor, um poder contra outro. A contraconduta não nega o poder instituído,
o domínio, mas procura estabelecer outra condução pelo dominador, a quem reconhece no domínio
estabelecido, porém procura forçar a uma condução que se oriente por outras técnicas e artes.
3
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Essas ações centradas no corpo dos indivíduos produz um conjunto de técnicas
políticas e de poder que incorporam os homens aos aparelhos de produção como força
produtiva, implicando em resultados profundos e duradouros na trama de um poder
político microscópico, de micropoder, uma microfísica de poder. Desse modo, o poder não
ocupa um centro, mas redes capilares que permitem uma movimentação contínua e
recíproca. Esta capilaridade, este caráter difuso do poder age sobre o modo como nos
subjetivamos por estarmos emaranhados em sua teia, logo microfísico, disciplinador, pelas
instituições disciplinares, através de práticas e relações a que estamos sujeitos, sejam elas
de violência física, marcadas no corpo, ou sutis, subjetivas, inscritas na alma.
Não se trata de um aparelho de Estado, nem da classe no poder, mas do
conjunto de pequenos poderes, de pequenas instituições situadas em
nível mais baixo. [... que provocaram] o nascimento de uma série de
saberes – saber do indivíduo, da normalização, saber corretivo – que se
multiplicaram nestas instituições de sub-poder fazendo surgir as
chamadas ciências do homem e o homem como objeto da ciência. [...]
Estas relações de poder e estas formas de funcionamento de saber. Poder
e saber encontram-se firmemente enraizados. (FOUCAULT, 2002, p. 1256)
Por conseguinte, no campo escolar se molda os sujeitos através da disciplina e dos
saberes ali disponibilizados, produzindo a norma para um estar e o ser no mundo, agindo
sobre o corpo e alma através do que pode ser dito, pensado e feito. Técnicas de
governamento dos homens, de certa disciplinarização e docilização tornando possível
relações de domínio sobre o outro e sobre nós mesmo, abarcando técnicas de si: técnicas de
subjetividade, de uma estética da existência; de dizer o verdadeiro que nos atravessa e
constitui, por lágrimas ou no silêncio.

3. O RISCO ASSUMIDO FRENTE À PARRHESÍA
Num passado distante, Sócrates (469-399aC.) foi condenado à morte pela sua
educação socrática como “modo de vida” (Cf. SILVEIRA, 2014) ligada à parrhesía. Às
vésperas de sua execução, encontrou-se com seu amigo de infância, Critão, que foi visitá-lo
na prisão. Critão desesperado propôs a Sócrates que fugisse, isso porque considerava
injusta a morte do Mestre. Porém, este lhe responde:
Meu caro Critão, tua dedicação é inestimável, no caso de afinar com o
dever; não sendo assim, quanto mais extremada, mais condenável será.
De início o que devemos considerar é se podemos ou não agir dessa
maneira. Porque sempre tive por norma nas minhas deliberações, não
agora somente, deixar-me apenas convencer do princípio que ao exame
se me afigure o melhor. Não me é possível renegar meus argumentos no
passado, somente por causa do que me aconteceu; ainda se me afiguram
sensivelmente idêntico; continuo a tê-los na mesma conta de antes.
(2007, 46b). (...) Fica, pois, sabendo que no que respeita às minhas
convicções, tudo que disseres em contrário será baldado (2007, 54d).
Sócrates por “falar a verdade” (Parrhesía) e agir impulsionado por esta, assumiu-a
como um “modo de vida”, como uma “filosofia de vida”, uma opção existencial para se viver,
mesmo na morte.
Michel Foucault (1926-1984) em um determinado momento (chamado pelos
estudiosos de terceira fase) visita os filósofos da Filosofia Clássica e Helenística para
compreender o universo da parrhesía. As últimas aulas da Hermenêutica do Sujeito, de 1982,
foram como o fio de Ariadne que conduziu Foucault para os estudos das duas obras
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subsequentes. Nesta obra, ele trata do falar a verdade através do discurso do mestre ao
discípulo. Daí, falar com sinceridade, francamente, sem técnicas retóricas do convencimento
e lisonjas.
No princípio da aula do dia 01 de fevereiro de 1984 (A coragem da verdade),
Foucault começa explicando que gostaria de retomar ao que ele havia começado no ano
anterior. Ele falará sobre o tema da parrhesía, do dizer-a-verdade (Foucault, 2014, p.3).
Trata-se das relações entre o sujeito e a verdade na dimensão filosófica do interior de uma
cultura helênica, diante de uma parrhesía inserida na experiência democrática ateniense.
Se se voltar ao ano anterior, veremos que Foucault em sua obra O Governo de si e do
Outro, 1982-1983, dedica seus estudos sobre a prática da parrhesía política, isto é, trata do
poder do cidadão ateniense em usar a sua palavra publicamente nas assembleias políticas,
bem como, a missão da filosofia a partir da relação entre discurso e verdade, o chamado
parrhesiásticos 4, que em nome da verdade põe até sua vida em risco. Falará da Tragédia de
Eurípedes, através do discurso político Íon e sobre o risco de vida de se falar a verdade,
alude a Carta VII de Platão, pois este diante de Tirano Dionísio, diz a verdade ao rei e põe
em risco a sua integridade. Aqui, cabe também para o momento em estudo, à figura de
Sócrates, como comentado acima, bem como, a do garoto agredido pela professora.
368F368F

Quaisquer que sejam as formas em que essa verdade é dita, quaisquer
que sejam as formas utilizadas essa parresía quando se recorre a ela,
sempre há parresía quando o dizer-a-verdade se diz em condições tais
que o fato de dizer a verdade, e o fato de tê-la dito, vai ou pode ou deve
acarretar consequências custosas para os que disserem a verdade.
(FOUCAULT, 2010, p. 55).
Em seu dizer-a-verdade, o menino trouxe a luz dois discursos: um através do seu
singelo silêncio, da solidão do banheiro e das lágrimas que lhe escorriam pela face; outro a
escola, seja pelo conhecimento e seus saberes, seja pela ação física, discursos violentos em
que o outro lhe escapa.

4. EM BUSCA DE UMA VERDADEIRA ALTERIDADE
Mas aquilo em que gostaria de insistir para terminar é o seguinte: não há
instauração sem uma posição essencial da alteridade; a verdade nunca é a
mesma; só pode haver verdade na forma do outro mundo e da vida outra.
(Michel Foucault. Cf. GROS, 2011, p.316)
Sob a luz das discussões propostas por Foucault sobre biopolítica, governo de si e
parreshía, nos ocupamos do mundo escolar, através dos discursos que por ela transitam. A
ação da memória reconstruiu lembranças de uma criança em um momento escolar em que
as técnicas de diciplinamento e docilização provocaram lágrimas de uma profunda tristeza
e solidão.
As lembranças traz a tona uma escola que podemos nos perguntar se ainda se
encontra em pé. Uma escola formadora da identidade moderna e contemporânea, por meio
do disciplinamento, um espaço especial para a formação dos discursos que constituíram a
Em conferências em Berkeley em 1983, Foucault declara que a palavra Parrhesía aparece pela
primeira vez com Eurípedes (484-407 a.C.) e pode ser encontrado em textos patrísticos durante o
século V d. C. Há também três formas da palavra, a nominal parrhesía, verbal parrhesiozomai e há
também a palavra parrhesiastes. A primeira é o “franco falar”, a segunda e usar a parrhesía e a terceira
é quem usa a parrhesía, é quem fala a verdade. O filósofo diz a verdade, crê que está dizendo a verdade
e põe em risco a própria vida, assim assume um risco que necessariamente, nem sempre se trata de
um risco de vida. “ A parrhesía então está ligada à coragem em face ao perigo: exige-se coragem para
falar a verdade apesar de algum perigo. E em sua forma extrema, dizer a verdade ocorre num ‘jogo’
de vida ou de morte (FOUCAULT, 2013, p.7).
4
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modernidade através do uso de técnicas disciplinares, como observa Veiga-Neto (2011, p.
70-1):
A escola “foi sendo concebida e montada como a grande – e (mais
recentemente) a mais ampla e universal – máquina capaz de fazer, dos
corpos, o objeto do poder disciplinar; e assim, torná-los dóceis”; além do
mais, a escola é, depois da família (mas, muitas vezes, antes dessa) a
instituição de sequestro pela qual todos passam (ou deveriam passar...)
o maior tempo de suas vidas, no período da infância e da juventude. Na
medida em que a permanência na escola é diária e estende ao longo de
vários anos, os efeitos desse processo disciplinar de subjetivação são
notáveis.
Esta é uma escola ideal, idealizada para disseminar as ideias de certa justiça,
igualdade e liberdade. Mas, quando em frente a representações, narrativas e identidades
outras, contingentes, esta escola assume uma forma monstruosa perante aqueles que em
algum momento se dizem ou fazem dizer diferentes, procurando realinhar o jogo entre
diferentes poderes, ordenando os espaços, invertendo sentenças verdadeiras e o falsas, o
humano e o não-humano, a sensação de pertencer e não-pertencer; um embaralhamento
taxionômico de classificar, separar, selecionar, indicar.
Deste modo, como guardiã da verdade ou do dizer verdadeiro, a escola deve se
implicar com um discurso verdadeiro que se relacione com os modos de ser que implicam
para o sujeito que deles faz uso. Não a hierarquia de um discurso perante o outro, da criança
perante o professor, de Sócrates perante a Assembleia, mas naquilo que o discurso
estabelece na relação consigo e com os outros, na implicação, no risco que se estabelece para
aquele que diz o que toma como verdadeiro.
O dizer-a-verdade da parresía – na medida em que visa a transformação
do ethos do seu interlocutor, comporta um risco para seu locutor e
inscreve numa temporalidade da atualidade – se distingue do dizer-averdade do ensino, da profecia, da sabedoria. (GROS, 2011, p. 304)
Tendo a verdade como diferença, a parrhesía produz, em relação aos desejos, as
necessidades, o que há de verdadeiro neles, movimento que imbrica a vida ao que há de
verdadeiro nela, sua pureza e soberania, encarnada no corpo, na existência humana, que
transforma o momento e o mundo presente, em outros, momentos outros, mundos outros,
a partir de suas e nossas contradições em busca da alteridade, que para Foucault, segundo
(Gros, 2011, p. 316), é “a marca do verdadeiro é a alteridade: o que faz a diferença no mundo
e as opiniões dos homens, o que obriga a transformar seu modo de ser, aquilo cuja diferença
abre a perspectiva de um mundo outro a construir, a sonhar”.
Um sujeito, Foucault (2012), que se constitua através de técnicas de si, pelas artes
da existência, em um sujeito ético - diferente ao sujeito do conhecimento - pelo modo como
se constitui através de suas ações (exercícios, práticas, técnicas) em um sujeito moral que
através de técnicas do cuidado de si, registre um movimento para o encontro com algo
verdadeiro, transformando “a coisa vista ou ouvida em forças e em sangue” (Op. cit., p. 149).
Nessa provocação foucaultiana, os dispositivos biopolíticos imbricam em práticas
para uma arte da existência, que não contempla a violência disciplinar dos saberes e os de
uma professora para com seus alunos; a violência de uma sociedade para com os seus
cidadãos. Assim, retomamos ao início de nosso texto, porém modificando as palavras
primeiras para: “Oh! Menino sorria! Fique assim!”, disse-lhe a professora. Seguiu-se um
beijo na face e um abraço apertado. Os dois de mãos dadas caminharam juntos para a sala
de aula, pois a educação será sempre um construir e aprender a morar.
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RESUMO: O artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa que se propõe a discutir
como os mecanismos biopolíticos, propostos pelo movimento Educar para Crescer, em
especial em depoimentos que aparecem no hotsite Lição de casa é Participação, estão
intrinsecamente atrelados a práticas discursivas que governam de forma sutil e nômade as
subjetividades dos pais. Examina-se em que medida esses discursos instituem sentidos que
apontam para um processo de autogoverno da família. Utilizam-se dispositivos teóricos
analíticos foucaultianos como biopolítica, normalização e subjetivação. A partir dos
dispositivos analíticos, a análise mostrou que os depoimentos das “celebridades”, a quem o
hotsite atribui a condição de expert, fazem circulam discursos que operam como dispositivos
biopolíticos para governar os pais e estes governarem os filhos na tarefa de casa.
PALAVRAS-CHAVE: Lição de casa. Biopolítica. Normalização. Subjetivação.
“HOME LESSON”: BIO-POLITICAL STRATEGIES,
SUBJECTIVITY AND GOVERNMENT
ABSTRACT; The article presents partial results of a research that proposes to discuss the
bio-political mechanisms by the Educate to grow movement, especially in the testimonies
shown in the hot site home lesson is participation, which are intrinsically tied to discursive
practices subtly and erratically governing the parents’ subjectivities. We study out in which
measures these discourses institute senses toward a process of the family self-government.
We use foucaultian theoretical and analytical devices such as bio-policy, normalization and
subjectivity. From analytical devices, the analysis showed that the testimonies of the
celebrities – whom he hot site attributes the condition of expert to – makes circulate
discourses that operate like bio-political devices to govern parents and these govern the
children in the home task.
KEYWORDS: Home lesson. Bio-policy. Normalization. Subjectivity.

INTRODUÇÃO
Para o filho a lição de casa é um dever. Para o pai, deve ser um prazer. (Frei Beto)
Lutei para fazer do momento da lição de casa algo natural. (Ronaldo Fraga)
Esses trechos de depoimentos de “personalidades”, registrados no hotsite “Lição de
Casa é Participação” 1 do movimento Educar para Crescer, fazem parte de um conjunto de
práticas discursivas que compõem as estratégias biopolíticas da racionalidade
contemporânea e passam a produzir não apenas novas tecnologias de governo, mas também
novas formas de subjetivação. Formas que afetam as subjetividades em meio a uma miríade
de discursos, táticas, técnicas, procedimentos, organizados pelas expertises, que legitimam
regras, discursos, dão opiniões e conselhos para que os sujeitos possam conduzir a si
mesmos e aos outros.
369F369F

Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/depoimentos-licao-casa740473.shtml#8. Acesso em: 20 Jan.2015.
1

– 1061 –

Neste contexto biopolítico se instauram poderes, governos, verdades que se
instituem ou são instituídos em espaços alternativos, como a mídia educativa,
compreendida como governamentalidade que propicia novas formas de governar, novas
práticas discursivas e remete a momentos de rupturas, ressignificações, de produção de
outros sentidos. É uma “pedagogia cultural” (televisão, filmes, propagandas, revistas,
internet, outdoors, jornais, entre outras formas de mídia), na qual circula uma
discursividade que passa não apenas a moldar as subjetividades, mas também a regular as
práticas sociais nas quais a atenção se volta muita mais para quem aprende.
Neste artigo, a mídia será tomada como uma racionalidade política, produzindo
novas formas de vida, que propõe uma forma de gestão da conduta dos sujeitos no que
convencionamos denominar de “sociedade educativa”, compreendida como “uma forma de
sociedade em que a vida passou a ser considerada como uma grande escola e em que todos
os membros devem ser capazes de aprender permanentemente” (NOGUERA-RAMIREZ;
MARIN-DIAZ, 2012, p.17, tradução nossa).
Nesta sociedade, a aprendizagem não se dá apenas no espaço escolar pela figura do
professor. Ela acontece em qualquer espaço social e por qualquer pessoa que é convidada a
dar sua contribuição na tarefa de educar e que, neste caso, devem ter “prazer” em ensinar e
considerar o dever de casa como “algo natural”. Este artigo problematizou os mecanismos
biopolíticos propostos pelo movimento Educar para Crescer, em especial os depoimentos
construídos pelos experts que fazem parte do hotsite Lição de casa é Participação, e sua
relação intrínseca com as práticas discursivas que governam de forma sutil e nômade as
subjetividades dos pais.
Questionamos, então, acerca das emergências de práticas biopolíticas na condução
da conduta dos pais quando são chamados a autoconduzirem-se em relação ao dever de
casa pela expertise do hotsite. Examinamos, portanto, em que medida os discursos dos
experts instituem sentidos que apontam para um processo de autogoverno da família que
implica transformações em suas subjetividades diante da maquinaria biopolítica.
Assim, este artigo apresenta nos tópicos subsequentes as ferramentas que vão
possibilitar analisar as práticas discursivas das celebridades que compõem o hotsite Lição
de casa é Participação e sobre as quais vamos direcionar nossas problematizações: a
constituição da arte de governar pelo Educar para Crescer e as práticas biopolíticas
enquanto uma tecnologia de poder e liberdade. A partir daí, dissolvemos entre estas noções
os ditos das celebridades e do hotsite, tentando evidenciar como operam os dispositivos
biopolíticos na produção de subjetividades dos pais para governar a si e,
consequentemente, governar a seus filhos durante a produção da lição de casa.

1 A ARTE DE GOVERNAR DO EDUCAR PARA CRESCER
O Educar para Crescer é um movimento cujo objetivo maior é o progresso da
educação brasileira, pois, segundo o site, sem educação e qualidade se torna impossível
vislumbrar um Estado desenvolvido e uma população consciente de seus direitos e deveres.
Foi pensando nisso que Roberto Civita, empresário do Grupo Abril, afirmou no lançamento
do movimento em 15 de setembro de 2008: "A Abril está interessada em Educação desde
sempre. Quando escrevemos nosso credo, que está nas paredes de nossos prédios, já
incluímos a Educação" 2.
Como conselheiro do movimento, acrescenta ainda que a "Educação faz parte do
DNA da casa. [...] A ideia é fazer com que os leitores se conscientizem da importância de seu
papel” e que educar não é “[...] apenas um problema do Governo, ou um problema da Escola,
ou um problema dos outros: a Educação é um problema dos pais, das comunidades, de cada
cidadão." Essa ampliação do governo e responsabilidade de todos é confrontada por
Grinberg em uma entrevista a Noguera-Ramirez e Marin-Diaz (2013, p. 118) quando afirma
370F370F

Citações da fala de Roberto Civita nesta página estão disponíveis em:
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que a “[...] educação é biopolítica e a biopolítica é educação”, pois permite explicar e
compreender que estas duas práticas se atravessam mutuamente.
A contribuição da empresa para a melhoria da qualidade da Educação básica no
Brasil se dá por meio de artefatos como publicações, sites, material pedagógico, pesquisas e
projetos que, segundo seus organizadores, auxiliam “na capacitação dos professores,
gestores e demais responsáveis pelo progresso nacional”, neste caso, os pais, que são
orientados pelos experts acerca da relevância do acompanhamento da lição.
Já está provado: a participação dos pais é essencial para o aprendizado
dos filhos. Tanto que, em países reconhecidos por sua educação de
qualidade, como Suíça e Finlândia, os pais e a família como um todo são
muito envolvidos na vida escolar de seus filhos. (Cynthia Costa) 3.
371F371F

Como Frei Beto e Ronaldo Fraga, Cynthia Costa é mais uma “celebridade” que é
abarcada pela máquina do poder biopolítico para demonstrar o quanto na sociedade
educativa a figura do outro é primordial, pois quando afirma que “a participação dos pais é
essencial para o aprendizado dos filhos”, seu dizer não evidencia efeitos de que os pais
sejam “sujeitados” a esse discurso educador. Pelo contrário, seu enunciado produz efeitos
de autogoverno, uma vez que abre possibilidades de os pais conduzirem de forma autônoma
a própria conduta. Os discursos desses experts passam a produzir efeitos de mudanças,
transformações nos pais e a constituir subjetividades requeridas pelo Estado educador,
segundo uma regulação das práticas de liberdade encontradas em “certo número de regras
de conduta ou de princípios que são simultaneamente verdades e prescrições” (FOUCAULT,
2004b, p. 269).
Como a noção de governo está atrelada aos “[...] programas e estratégias mais ou
menos racionalizadas para a conduta da conduta” (ROSE, 2001, p. 42), no fio desse discurso
de parceria, o Educar para Crescer desenvolve estratégias para a condução dos pais ao
governo de si, quando relata sua sociedade com os Amigos do Educar, canal que “reúne
educadores, especialistas e celebridades” e aborda várias temáticas como humor,
valorização do professor, exemplaridade, estímulo, paciência e outras que propiciam
confiança e investimento em uma “Educação de Qualidade”.
A discursividade desse movimento busca respaldo em pesquisas 4 para reafirmar a
importância da lição de casa e sua contribuição para o desenvolvimento da criança e
valorização do trabalho, escola e educação. Além disso, orienta os pais acerca de dicas sobre
como se envolver na lição de casa, pois quanto maior a participação, maior a aproximação
da família e do desempenho escolar e os “alunos sentem que vão melhor na escola” 5. Em
outras palavras, o movimento, considerado uma expertise em “condução da conduta”, se
oferece para ensinar aos pais técnicas pelas quais eles possam conduzir sua conduta da
melhor forma e a dos filhos em relação às tarefas de casa.
Ao contrário de discursos ameaçadores, violentos, constrangedores, o movimento
vai conduzir os pais com um poder sutil cujos discursos são persuasivos, agradáveis,
acolhedores, pois as autoridades não têm mais o poder de ordenar. Como diz Bauman
(2001), a única autoridade que existe nas relações de poder contemporâneas está vinculada
a quem escolhe entre uma autoridade e outra. A relevância da mídia educativa na
contemporaneidade é significativa, uma vez que ela não apenas tem a função de orientar
como também de dar visibilidade aos discursos oficiais de forma mais perspicaz. Nesse
sentido, a arte de governo do hotsite e suas práticas discursivas passam a divulgar verdades
372F372F
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que fazem parte das intenções das políticas públicas neoliberais e devem ser reconhecidas
e legitimadas pelos pais como podemos observar quando o Educar para Crescer enuncia: “A
lição de casa aproxima a família, pois dá oportunidade aos pais de mostrarem interesse pelo
desempenho escolar de seus filhos” 6.
Como a “ordem do discurso” desta mídia educativa não só é disciplinar, normalizar,
interditar, mas também intensificar a relação que os sujeitos têm consigo mesmo, de propor
transformações em suas subjetividades, é possível evidenciar nos vocábulos “aproxima”,
“oportunidade”, “desempenho” marcas de um conjunto de discursos educativos articulados
a uma prática pedagógica que ensina aos pais o quanto a lição de casa é relevante na
atualidade tanto para a os pais quanto para os filhos. Nessa arte de governar, que se
desenvolve a partir do movimento Educar para Crescer, o hotsite Lição de casa é participação
convoca os pais para que façam sua parte, acompanhem as tarefas e participem mais da vida
escolar de seus filhos. Isso só fortalece a relação família e escola.
Este hotsite questiona os pais acerca da relevância da lição de casa e produz uma
discursividade a partir de “importantes figuras que têm a dizer sobre o assunto” que passam
a evidenciar em seus enunciados o desenvolvimento de competências necessárias para a
realização da tarefa de casa que deve, segundo o depoimento de Frei Beto, ser um dever
para os filhos e um prazer para os pais. Essas ações políticas sobre a vida dos pais se institui
como um marco em nossa sociedade educativa, considerada uma grande escola onde todos
devem aprender de forma permanente.
Esse e outros enunciados são divulgados nas páginas designadas “Depoimentos
sobre Lição de Casa” e lá estão expostos os testemunhos de celebridades que se identificam
com os pais e que têm como atribuição fazer com que esses reconheçam que o momento da
lição de casa é uma “importante etapa do aprendizado” da criança. Esses depoimentos
implicam práticas mais ou menos deliberadas, organizadas com certa sistematicidade que
concorrem para a produção de subjetividades pedagógicas. Estas intervenções no governo
dos pais devem ser realizadas não apenas como uma prática de proteção, mas também como
uma tecnologia biopolítica, agindo em torno da produção de subjetividades ao administrar
a vida dos pais como uma política pública.
Os depoimentos dos experts passam a ser compreendidos como a chave da
biopolítica, uma vez que procuram educar a população que, de acordo com Grinberg (2013),
374F374F

[...] a educação é essencial na nossa moderna e/ou pós-moderna
sociedade. Esse nível é central para entender que políticas da vida são
práticas pedagógica.[...] A sociedade esclarecida é ela própria uma
sociedade pedagogizada. O treinamento é inseparável da razão, seja
quando pensamos na educação daqueles que vêm ao mundo, seja quando
pensamos como autoeducação. (In: NOGUERA-RAMIREZ; MARIN-DIAZ,
2013, p. 119, tradução nossa).
Esse treinamento se faz presente no momento em que o Estado cumpre sua função
de educar a população por meio de práticas sociais e de uma materialidade discursiva cujo
vocabulário produz efeitos de sentidos pedagógicos como no caso do depoimento de Thalita
Rebouças, escritora de livros juvenis,
Meu conselho aos pais que sofrem para os filhos fazerem a tarefa é aquele
que nunca sai de moda: o diálogo. Mostrem a eles o que têm a ganhar
como pessoa ao cumprir aquela obrigação. (Thalita Rebouças)
Ao pensar a mídia educativa, especificamente, o hotsite, como uma prática
discursiva, é preciso compreendê-la como produto da linguagem e de uma história nos quais
Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/licao-de-casa740454.shtml#0. Acesso em 02 Fev. 2015.
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apreendemos que o poder na sociedade educativa se efetiva na relação entre palavras e
ações. Ou seja, os pais não estão sozinhos nesse barco e, recuperando as palavras de Bauman
(2005, p.95), “[...] todos nós dependemos uns dos outros. [...] Curto e grosso: ou nadamos
juntos ou afundamos juntos”.
A discursividade das expressões enunciadas pela escritora produzem sentidos de
“conselho”, reafirmados em “Mostrem a eles”, “ganhar como pessoa” que instituem-se como
verdades e implicam uma rede flexível, uma forma econômica de governo que tem uma
natureza biopolítica, uma vez que há uma produção de processos de bem estar e de ensino
para a constituição das subjetividades dos pais, fundamentada e conduzida nas relações
sociais.
Esses mecanismos biopolíticos são materializados em depoimentos de outras
personalidades que se sobressaem em suas áreas de atividade e evidenciam uma relação
direta entre fama, estudo e lição de casa. Entre esses, fazem parte desse elenco o publicitário
Washington Olivetto e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vejamos trechos de
seus depoimentos acerca da relevância da lição de casa:
Fez me descobrir que sou um resolvedor de problemas. Sempre fui assim,
mas consegui me organizar mentalmente de modo mais eficaz graças às
horas que passava fazendo as tarefas escolares com minha mãe, Antônia,
ou com minha tia Lígia. (Washington Olivetto)
Sinto que esse apoio às crianças, seja na sala de aula, seja nas lições de
casa, é essencial, especialmente no Brasil, onde em geral o período letivo
e a duração das aulas é tão curto, que sem a complementação da família,
no lar, fica difícil avançar no aprendizado. (Fernando Henrique Cardoso).
Essas celebridades ou experts pedagogizam os pais com seus discursos exemplares
em relação ao dever de casa. Eles passam, a partir de um sistema biopolítico, a operar
transformações nas subjetividades da família, envolvida por formas de controle nômades,
flexíveis (DELEUZE, 1992) como o depoimento de Washington Olivetto quando afirma:
“consegui me organizar mentalmente de modo mais eficaz graças às horas que passava
fazendo as tarefas escolares com minha mãe”. Ou no depoimento do presidente Fernando
Henrique, “sem a complementação da família, no lar, fica difícil avançar no aprendizado”.
De acordo com NOGUERA-RAMIREZ e MARIN-DIAZ (2012), é possível perceber no
contexto da modernidade que,
[...] apesar de a escola ter um lugar de destaque na sociedade educativa,
não é ela que define a natureza educacional daquela: a sociedade é
educativa, porque, além da escola, o indivíduo precisa ser ensinado,
educado, aprender e continuar a aprender ao longo das suas vidas. A
sociedade educativa torna o mundo um grande escola e da educação um
fato permanente (NOGUERA-RAMIREZ; MARIN-DIAZ, 2012, p.19,
tradução nossa).
A compreensão dessa descentralização do poder estatal e ampliação dos poderes
para pensar as práticas pedagógicas, levam a compreender a participação da sociedade
como parte das transformações do governo da população, na racionalidade do governo, cujo
objetivo é governar menos, mas com o máximo de eficiência. Para tanto, os pais terão que
perceber que a lição de casa precisa ser “valorizada” por todos e que não é uma tarefa fácil,
pois há uma demanda de coordenação do tempo, do espaço e do comportamento dos
pais e filhos e exige da família uma rotina que não se reduz ao espaço escolar durante as
aulas, mas deve continuar em casa e não pode ser em “[...] frente à televisão nem enquanto
janta” (Regina Scarpa, coordenadora pedagógica da Fundação Victor Civita).
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2 PRÁTICAS BIOPOLÍTICAS NO HOTSITE LIÇÃO DE CASA
A fim de continuarmos problematizando a emergência de práticas biopolíticas no
autogoverno dos pais pelo movimento Educar para Crescer quando a família passou a ser
alvo desta campanha e de suas práticas de governo, é necessário compreender que o poder
não é mais um conjunto de relações de dominação, de disciplinamento de corpos, mas um
jogo de ações sobre ações que deve ser capaz de ampliar a autonomia dos sujeitos. É o poder
biopolítico no qual o
(...) o Estado não é um monstro frio, é o correlato de uma certa maneira
de governar. E o problema está em saber como se desenvolve essa
maneira de governar, qual a sua história, como ela ganha, como ela
encolhe, como ele se estende a determinado domínio, como ela inventa,
forma, desenvolve novas práticas – é esse o problema, e não fazer do
[Estado], como no teatro de fantoches, uma espécie de policial que viria
reprimir as diferentes personagens da história. (FOUCAULT, 2008, p. 9).
Nessa “maneira de governar”, o Estado convoca o hotsite que se destaca ao
formalizar esta nova arte de governar neoliberal que vai se fazer presente na mídia
educativa quando esta ratifica os discursos do Estado formando novas combinações para
assegurar a transformação do indivíduo em um sujeito “livre” e responsável por suas ações,
atitudes, comportamentos. Nessa governamentalidade, novas práticas discursivas surgem
para dar passagem do “‘[...] governo da sociedade’ – no liberalismo – para o ‘governo dos
sujeitos’ – no neoliberalismo” (VEIGA-NETO, 2000, p.199). A mídia educativa faz parte da
ampliação das racionalidades de governo e de uma relação diferente entre os sujeitos e os
experts.
Para compreender, então, como o hotsite Lição de Casa é Participação age sobre os
pais, se faz necessário ampliar esta discussão com a questão da biopolítica que não está mais
associada a um poder disciplinar e normalizador no qual “[...] a disciplina tenta reger a
multiplicidade dos homens na medida em que essa multiplicidade pode e deve redundar em
corpos individuais que devem ser vigiados, treinados, utilizados, eventualmente punidos”
(FOUCAULT, 2002, p. 289). Mas, a um governo que tem como foco a população, e de cujo
interior emerge um sujeito expert de si, que se constitui a partir de discursos exemplares
das celebridades, como de Marcelo Gleiser, físico, astrônomo, escritor e professor do
Dartmouth College, nos Estados Unidos, quando afirma o quanto a lição de casa é
“extremamente importante” e agregadora de conhecimentos pois permite “incorporar novos
conceitos”:
Eu me lembro muito bem das tarefas escolares! O dever de casa não era
um problema, simplesmente fazia parte da rotina e acho que é um
trabalho extremamente importante porque permite incorporar novos
conceitos. (Marcelo Gleiser).
Pois é aqui, precisamente, neste processo de autogoverno que as subjetividades dos
pais se descobrem, se revelam, que a relação com o outro não se faz mais num movimento
vertical na tentativa de encontrar um eu profundo, “[...] soberano, fundador, uma forma
universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os lugares” (FOUCAULT, 2004c,
p.291). É preciso compreender que o sujeito na contemporaneidade vai além desse
processo, uma vez que ele se constitui por meio de práticas de liberdade, que são realizadas
a partir de regras, convenções, encontradas na sociedade educativa. Com a multiplicação de
expertises que se configuram em uma intervenção indireta do Estado, abrem-se espaços de
autorregulação espontânea dos sujeitos e de responsabilidade por suas próprias ações. Isso
conduz os pais a tornarem-se experts de si mesmos (ROSE, 2001).
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A biopolítica amplia o governo sobre o indivíduo e a sociedade passa a ser orientada
por meio de um regime de verdades que não tem especificamente um governante, mas
processos subjetivadores, constituídos por mecanismos, procedimentos, instrumentos de
poder e de uma expertise que vai pressupor, provocar, estimular, transformar, corrigir as
subjetividades a partir de práticas discursivas. A autoridade nesse exercício biopolítico
funciona como um guia responsável pelas ações dos pais. Não pode ser qualquer pessoa,
mas uma celebridade que reproduza de uma forma mais amena e sutil as verdades que serão
necessárias à manutenção do Estado.
É o que os experts do hotsite fazem com os pais em relação ao dever de casa e que
podemos recuperar no enunciado de Marcio Atalla, educador físico:
Acredito que a família deve estar sempre em sintonia com a escola. Agora,
como treinador e professor, costumo passar lições de casa para os meus
alunos, o que é essencial para estabelecer uma relação de
corresponsabilidade. (Marcio Atalla).
Os sentidos deste enunciado reafirmam as marcas de um Estado educador que não
está nem no início ou centro das ações, mas no final. O Estado não um é “monstro” nem um
ancarodouro para subjetividades, mas se constitui a partir de outras maneiras de governar
a conduta da sociedade. A mídia educativa, na autoridade dos experts com seus regimes de
verdade, ajuda a ampliar a função reguladora do Estado com a invenção de novos
mecanismos reguladores da conduta dos sujeitos. É a mídia “[...] mantendo a tripulação em
seus postos, dizendo-lhes o que fazer, sustentando a direção, comandando a manobra”
(FOUCAULT, 2004a, p.392) que neste caso, são os pais, a família, compreendida como mais
uma instituição a quem cabe a responsabilidade de orientar o filho na lição de casa e ficar
atento para que nada fuja ao controle.
Essa manobra está atrelada às posições ocupadas pelos sujeitos quando enunciam
como é possível evidenciar na materialidade do depoimento de Marcio Atalla, um discurso
legitimador de parceria no termo “sintonia” que é bem mais ampla que a relação educador
e pais. Essa “sintonia” está em uma racionalidade política autenticada pelo próprio hotsite,
representada pelo MEC e pelo grupo Abril, que promovem uma condução da conduta dos
pais de forma sutil e indireta em relação à resolução dos problemas com o dever de casa. E,
Marcio Atalla, de forma perspicaz, retoma e vai educando as ações dos pais ao ratificar uma
“corresponsabilidade” com o aluno que, indiretamente, chama os pais a esta parceria.
Ao examinarmos as práticas discursivas que elaboram a produção de subjetividades
dos pais, no hotsite Lição de Casa, percebemos a recorrência de enunciados que ensinam um
outro modo de se comportar como pai durante as lições de casa. Mas, antes de analisarmos
estes depoimentos, consideramos relevante para a desconstrução da ideia de tecnologias de
poder pensadas como coercitivas, retomar, a partir de Negri e Hardt (2004), a atualização
dos conceitos de biopoder e biopolítica, propostos por Foucault 7, em seus cursos, para
tentar marcar de que lugar teórico estamos pensando as estratégias biopolíticas que
atravessam as práticas discursivas do hotsite. Vamos tomar o conceito de biopoder e de
biopolítica desses autores.
375F375F

Biopoder é a forma de poder que regula a vida social por dentro,
acompanhando-a, interpretando-a, absorvendo-a e a rearticulando. O
poder só pode adquirir comando efetivo sobre a vida da população
quando se torna função integral, vital, que todos os indivíduos abraçam e
reativam por sua própria vontade. Como disse Foucault, “a vida tornouse objeto de poder”. A função mais elevada desse poder é envolver a vida
Não vamos historicizar o percurso de Michel Foucault acerca do biopoder e biopolítica, pois a
discussão requer mais espaço. Vamos nos ater apenas ao paradigma proposto por Michel Hardt e
Antonio Negri (2001;2004).
7
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totalmente, e sua tarefa primordial é administrá-la. O biopoder, portanto,
se refere a uma situação na qual o que está diretamente em jogo é a
produção e a reprodução da própria vida” (HARDT; NEGRI, 2004, p. 43).
E a biopolítica,
[...] é, portanto, essa perspectiva dentro da qual os aspectos políticoadministrativos se juntam às dimensões demográficas, para que o
governo das cidades e das nações possa ser apreendido de maneira
unitária, reunindo ao mesmo tempo os desenvolvimentos ‘naturais’ da
vida e de sua reprodução, e as estruturas administrativas que a
disciplinam (a educação, a assistência, a saúde, os transportes, etc.)
(NEGRI, 2001, p. 33).
Para estes autores, o biopoder implica autoridade sobre a sociedade, enquanto a
biopolítica implica imanência à sociedade ao produzir relações sociais colaborativas ou de
parceria, como estamos denominando, que se faz entre sujeitos livres, em um jogo que,
quanto mais aberto, mais atraente e fascinante se torna. É neste jogo colaborativo que
Marcello Serpa, publicitário, e Ronaldo Fraga, estilista, evidenciam, respectivamente, em
seus enunciados, a lição de casa como um momento de aproximação da família:
Tenho percebido, ao longo dos meus anos de pai, que o momento de fazer
a tarefa escolar com os filhos é mais um tijolo no vínculo que
estabelecemos com eles. Isso ajuda a elevar e a manter a qualidade da
relação. (Marcello Serpa)
Todos os dias, antes de dormir, eles mostram o dever de casa para minha
esposa, Ivana, e para mim. Se não está bom, digo para corrigirem e eles
resolvem sozinhos. Sempre fico por perto, mas nunca fiz nada no lugar
deles. (Ronaldo Fraga).
Os mecanismos biopolíticos materializados nos ditos das celebridades, “manter a
qualidade da relação” e “sempre fico por perto”, investem sobre a família, este corpo
coletivo, misturando saberes, dedicação, vontade. A essa relação, Foucault (2008) chamou
de “governamentalização dos Estados Modernos” na medida em que a educação se
constituiu uma prática educativa de fundamental importância para o governo da população
e a mídia educativa torna-se uma aliada do Estado ao fazer circular discursos de verdade
que são imprescindíveis para a condução da conduta dos sujeitos.
Esse investimento é justificado por Foucault em seu curso de 1979, ao demonstrar
as mudanças em seu ponto de vista em relação ao fato de que o poder não se limita mais a
um Estado totalizador, provedor e protetor, mas a áreas que vão além do Estado e envolvem
a iniciativa privada, como o hotsite. De centralizador das ações, o Estado passa a ser visto
como um distribuidor de tarefas e uma dessas tarefas seria a subjetivação dos pais, que
precisam aprender a governar os filhos em relação ao dever de casa. É a expertise,
constituída por diversas autoridades, que passa a ensinar aos pais técnicas pelas quais eles
possam conduzir-se de outra maneira em relação às atividades que são propostas pela
escola e enviadas para casa. Vejamos o depoimento de Frei Beto:
O dever de casa facilita algo fundamental na nossa formação que é a
síntese cognitiva, elencar as informações. Lembro que minha mãe
sempre obrigava meu irmão e eu a lermos muito. A gente esparramava
um monte de enciclopédias e dicionários na mesa da sala de jantar... Era
um momento especial, que acho que todo mundo devia cultivar com os
filhos. Não pode ser algo tolerado, com um olho no dever da criança e
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outro na televisão. Para o filho tem de ser um dever, para o pai ter de ser
um prazer. (Frei Beto).
Podemos evidenciar novamente um discurso de parceria entre o expert e os pais que
traz em seu interior a ideia de que a lição é uma tecnologia importante no processo de
aprendizagem do filho/aluno. Essa prática utilizada pelo religioso caracteriza o dever de
casa como algo que amplia a qualidade da educação, conforme objetivo do movimento. Além
disso, o dever serve como facilitador, “o dever de casa facilita”, desafiador “obrigava a
lermos muito”, investigativo “esparramava um monte de enciclopédias”, agregador da
família “momento especial com os filhos” e, por fim, um misto de dever e prazer. Essa
relação se constitui em uma tecnologia de poder que busca capturar e regular o pensamento
dos pais, conduzindo-os a uma política-prática da qual a lição de casa aponta para o sucesso
e fracasso escolar e isso só se efetivará se os pais assumirem esta responsabilidade junto ao
hotsite.
Essa discursividade do hotsite Lição de Casa produz efeitos que traduzem uma
compreensão de que não há mais uma ordem como: você deve (ou não deve) fazer isso ou
aquilo, pois essa atitude amplia a revolta; mas, como uma sugestão: “você quer isso, você o
merece, você deve isso a si mesmo, você pode consegui-lo, logo, vá atrás” (BAUMAN, 2009,
p.103). Nesse jogo de relações entre poder e liberdade se produzem os modos de
subjetivação contemporâneos que são atravessados por práticas de parceria, propostas por
experts em seus discursos de verdade, que, neste caso do hotsite, evidenciam certa
autonomia ou autogovernamento dos pais ao enunciar que “Lição de casa é participação” e
propor a eles: “Faça sua parte! Acompanhe a lição de casa do seu filho.”, pois de acordo com
o expert Gustavo Ioschpe, “A lição de casa é uma poderosa ferramenta na aprendizagem de
seu filho” 8.
376F376F

CONCLUSÕES
Em termos gerais, podemos evidenciar que o hotsite Lição de Casa é participação se
constitui em uma maquinaria biopolítica que engendra ações para a condução da conduta
dos pais em relação à lição de casa. Como expõe Foucault (2004c) em relação às práticas
pedagógicas:
Não vejo onde está o mal na prática de alguém que, em um lado do jogo
de verdade, sabendo mais do que o outro, lhe diz o que é preciso fazer,
ensina-lhe, transmite-lhe um saber, comunica-lhe técnicas; o problema é
de preferência saber como será possível evitar nessas práticas – nas
quais o poder não pode deixar de ser exercido e não é ruim em si mesmo
– os efeitos de dominação. (FOUCAULT, 2004c, p.284-85).
Foi essa a direção que tomamos neste artigo quando propusemos que a mídia
desempenha um papel não apenas de tecer um controle social, mas de produzir uma
regulação da liberdade com exercícios persuasivos, perspicazes, convincentes na condução
da conduta dos pais. As práticas discursivas do hotsite se constituem em peça relevante nos
processos de subjetivação da família, uma vez que, em vista das mudanças na racionalidade
neoliberal e tecnologias de direcionamento da conduta, a discursividade de parceria se faz
cada vez mais presente e atuante na mídia educativa.
Essa parceria é uma possível solução em vista de o Estado não poder assumir todas
as responsabilidades no governo dos sujeitos e nem por uma educação para todos. Deste
modo, o Estado divide esse encargo com uma expertise que se encarrega de promover, junto
com as celebridades, mecanismos compensatórios da liberdade que dizem aos pais como se
Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/licao-de-casa740760.shtml. Acesso em: 28 abril. 2015.
8
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conduzir em meio aos processos de subjetivação, constituídos por regras facultativas. Isso
faz com que os efeitos do poder, por sua quase invisibilidade e leveza, se ramifiquem por
todo o tecido social e penetrem em todos os lugares, buscando capturar e regular a conduta
da família.
A positividade das estratégias biopolíticas implicam um autogoverno dos pais e isso
já não se constitui em novidade na sociedade educativa, pois todos são chamados a
participar, a ser sujeitos, a redimensionar as condutas e ações. Essa forma de governo vai
além da escola e demonstra o quanto a educação deve ser por toda a vida. Enfim, a partir de
uma relação de parceria, concluímos que os depoimentos das “celebridades”, a quem o
hotsite atribui a condição de expert, fazem circulam discursos que operam como dispositivos
biopolíticos para governar os pais e estes governarem os filhos na lição de casa.
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RESUMO: A educação ambiental é um dos temas mais discutidos atualmente. Previsões
catastróficas e anúncios sobre um provável fim do planeta Terra estão nos noticiários
diariamente. Dessa forma, este trabalho se propõe a pensar sobre os modos como somos
produzidos a partir desses discursos. Para isso, lançamos nosso olhar para a literatura
infantil. Ao examinar as obras em questão, verificamos que a maioria delas trazem questões
ligadas à educação ambiental colocando o homem como o único culpado pela degradação
do planeta e principalmente pelo uso inadequado dos recursos naturais, por outro lado
também como único com o poder de reverter a situação. Podemos encontrar também em
algumas obras uma espécie de “manual de como cuidar do planeta”, onde vemos orientações
que tratam desde a questão do descarte e reciclagem de lixo, poluição do ar e do solo até
noções de como podemos economizar água e preservar a fauna e a flora. Para a análise
destes livros utilizamos os estudos foucautianos entre outros autores. Desse modo,
propomos neste texto, questionar o leitor sobre as formas de como a educação ambiental
vem sendo narrada nas histórias infantis e como ela vem ditando modos de ser sujeito na
contemporaneidade, se mostrando uma ferramenta do biopoder.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Infantil; Educação Ambiental; Biopolítica; Modos de ser na
contemporaneidade.
CHILDREN'S LITERATURE AND ENVIRONMENTAL EDUCATION: TEACHING
WAYS OF BEING IN THE CONTEMPORARY WORLD
ABSTRACT: Environmental education is one of the most widely discussed topics. Doomsday
predictions and announcements about a possible end of the planet Earth are in the news
daily. Thus, this study aims to think about the ways we are like produced from these
speeches. For this, we launched our vision for children's literature. In examining the works
in question, we find that most of them bring issues of environmental education by putting
the man as the one to blame for the degradation of the planet and especially the
inappropriate use of natural resources, on the other hand also as one with the power to
reverse the situation. We can also find in some works a kind of "manual of how to take care
of the planet", where we see tips that address since the issue of disposal and recycling, air
and soil pollution to how we can save water notions and preserve the fauna and the flora.
For the analysis of these books use the foucautianos studies of other authors. Thus, we
propose in this text, the reader question on ways of how environmental education has been
narrated in the children's stories and how it comes dictating ways of being subject in
contemporary society is showing a biopoder tool.
O presente trabalho faz parte de uma pesquisa de Mestrado em Educação Ambiental que trata de
mapear os modos de como a Educação ambiental é narrada e vista na Literatura Infantil, mais
especificamente em 16 obras que compõe o acervo complementar do PNAIC (Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa), programa do Governo Federal.
2 Mestranda do programa de Pós-graduação em Educação Ambiental-PPGEA. Membro do Grupo de
Estudo sobre Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia – GEECAF. Pedagoga formada pela
Universidade Federal do Rio Grande – FURG e Tutora no curso de Pedagogia-FURG na modalidade
EAD.
3 Aluna do curso de Pedagogia e bolsista de iniciação científica do Grupo de Estudo sobre Educação,
Cultura, Ambiente e Filosofia – GEECAF da Universidade Federal do Rio Grande – FURG.
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PARA INÍCIO DE CONVERSA - ALGUMAS PROVOCAÇÕES
Neste artigo, pretendemos trazer alguns extratos das histórias analisadas na
pesquisa de mestrado, mostrando como a Educação Ambiental se constitui e se alicerça
através de práticas discursivas recorrentes dentro das escolas e como vemos essas práticas
como uma ferramenta do biopoder. Em nossa experiência como professoras, começamos a
perceber que dentro dos espaços escolares circulam verdades sobre Educação Ambiental.
As ações desenvolvidas em relação a esta temática, na maioria das vezes, se resumem em
datas como o dia mundial do meio ambiente, o dia mundial da água e são sempre pautadas
em atividades de incentivo à separação do lixo para cuidar do meio ambiente, economia de
água e preservação da natureza. Ao questionar certas atividades, recebemos em troca a
seguinte pergunta: como se faz então? Apesar de não ter uma resposta fixa de como fazer,
sabemos que só essas atividades não são suficientes para dizer que se faz Educação
Ambiental. Outra experiência que nos fez questionar essa Educação Ambiental escolarizada
foi a partir de dois cursos realizados pelo grupo GEECAF, Educação Ambiental e Mídias nos
espaços escolares, com professores das redes públicas do município de Rio Grande. Nesses
espaços de formação, vimos o quanto esse discurso era muito recorrente. Ao questionar os
professores participantes dos cursos sobre as práticas de Educação Ambiental realizadas
em suas instituições, era comum que a separação de lixo, o uso de sucata nas aulas de arte
e a horta se resumissem às propostas de Educação Ambiental. Com isso, ao iniciar esta
pesquisa, procurando nos livros infantis o que se pode encontrar de EA, nos deparamos com
basicamente as mesmas abordagens. A poluição, o uso “consciente” da água, o lixo e sua
separação e a feitura de horta. Todos esses indícios nos fazem crer que, dentro da escola,
circula um discurso de Educação Ambiental que resumem as ações da EA em práticas
ecologicamente corretas. Percebemos a presença de ensinamentos, comportamentos e
ações que devam ser praticados pelos escolares para que possamos usufruir de um
ambiente mais harmônico, mais belo e talvez, possamos dizer, mais verde também,
pensando basicamente na manutenção da vida, na qualidade dessa vida e na prevenção de
acontecimentos que podem de alguma forma atingir toda a população mundial.

ALGUNS CONTORNOS TEÓRICOS
Historicamente, sabe-se que o homem vem modificando o espaço em que vive. A
partir da Revolução Industrial, por exemplo, a humanidade descobriu que as máquinas
poderiam facilitar/auxiliar no trabalho em diversos setores. A ascensão do
desenvolvimento científico também ocasionou uma condição de domínio do homem sob a
natureza. No ano de 1972, “o conselho municipal de Los Angeles decide ‘plantar’ novecentas
árvores de plástico ao longo das principais avenidas da cidade.” (OST, 1995, p. 05. Grifos do
autor). A partir desse fragmento, o autor Francois Ost tece um relato sobre a substituição
do natural pelo artificial, provocando-nos a pensar sobre a relação que o homem estabelece
com a natureza e o meio ambiente. O autor propõe também que vejamos a crise ambiental
como uma crise de paradigma. Dessa forma, em suas palavras:
Esta crise é simultaneamente a crise do vínculo e a crise do limite: uma
crise de paradigma, sem dúvida. Crise do vínculo: já não conseguimos
discernir o que nos liga ao animal, ao que tem vida, à natureza; crise do
limite: já não conseguimos discernir o que deles nos distingue. (IDEM, p.
07)
Apesar dessa colocação do autor datar-se do ano de 1995, podemos facilmente
transportá-la para as discussões que temos atualmente sobre EA. Muitos autores discutem
essa separação do homem e da natureza e atribuem a esse distanciamento a condição de
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domínio e de imposição do humano em relação ao natural. Domínio este que aparece
fortemente na concepção da ciência moderna, principalmente a partir dos estudos de
Francis Bacon, Galileu Galilleu e René Descartes, que tornam a natureza um “objeto” de
manipulação, incluindo também a natureza humana. Essa visão de natureza deve-se à
episteme moderna, na qual o homem soberano e detentor de conhecimento considerava
que a natureza deveria ser explorada e estudada. Para Henning:
Um conhecimento verdadeiro dos fenômenos da natureza somente era
possível através do domínio do homem sobre ela e do conhecimento de
suas leis, devendo partir de observação. A ciência para ter progresso e
construir conhecimentos não deve ser especulativa, mas empírica e
experimental. (2008, p. 90).
Neste sentido, para a ciência moderna, era preciso explorar e experimentar para
conhecer. Assim, a natureza foi reduzida a um cenário exploratório de produção de
conhecimento através da experimentação e da observação. Separa-se o homem da natureza
e essa visão dualista acompanha todo o desenvolvimento da ciência moderna. Com isso
fortalece-se o pensamento antropocêntrico e o homem segue como dominador e detentor
de saber e poder sob o mundo natural. Toda essa perspectiva de preponderância do homem
sob a natureza deixou rastros, por exemplo, a manipulação da natureza que até hoje está
presente em diferentes momentos de nosso cotidiano. Alimentos transgênicos, cura de
doenças, mutações de DNA, entre outros exemplos que permeiam nossas vidas e que estão
diariamente nos folhetins da mídia.
Atualmente, questiona-se essa forma de fazer ciência, propondo rupturas, uma troca
de lentes e uma problematização do fazer científico. Essa ciência, alicerçada no paradigma
moderno, aos poucos vai se afrouxando e dando espaço a uma nova forma de se relacionar
com o saber científico. Essas rupturas colocam em xeque o saber científico e permitem que
outras maneiras de fazer ciência emerjam, ocasionando assim um esvaziamento no conceito
de verdade absoluta que por tantos séculos acompanhou a Modernidade. Agora, as verdades
são instáveis, mutáveis e temporais; a ciência não é mais a única forma de produção de
conhecimento.
Porém, apesar disso, não se pode negar o quanto a ciência ainda dita formas de
pensar e agir. Um exemplo disso são os estudos ligados às temáticas ambientais. De acordo
com Santos, “o homem vive sob grandes ameaças: holocausto nuclear, extinção de espécies,
tendências para a uniformidade animal e vegetal, fome, eugenismo e poluição, […].” (1999,
p. 73). Neste sentido, ao discutir a interferência da ciência e das tecnologias na sociedade,
evidenciam-se as relações da ciência sobre a natureza e também sobre o próprio homem.
Essa discussão permeia nosso cotidiano toda vez que vemos mais uma notícia sobre a
perspectiva de vida na Terra, sobre uma mudança urgente de atitudes em relação ao
planeta, sobre as consequências inerentes ao consumismo desenfreado, sobre a
sustentabilidade e entre outras problemáticas que estamos acostumados a acompanhar.
Com isso, a ciência ainda constrói verdades que são aceitas pela sua legitimidade histórica.
Essas verdades, quando assumidas por nós, vão dando força ao discurso científico e
propagam cada vez mais esses conhecimentos. Porém, isso não é uma crítica ao fazer
científico, já que é através dele que hoje existem muitas das tecnologias que facilitam a nossa
vida. Vale, na correnteza de Foucault, pensar sobre o pensamento e perceber as relações de
força e de verdade que se fabricam através desse campo de saber: a ciência. Em relação à
crise ambiental, pode-se dizer que a ciência busca cada vez mais soluções para sua possível
amenização, mostrando o quanto a ação humana e o desenvolvimento das cidades vêm
contribuindo para o panorama que temos hoje e fazendo prognósticos para o futuro. Com
isso, também podemos relacionar como todo esse movimento de saberes com a
preocupação da manutenção de vida na Terra, se apoia no conceito de biopolítica, apontado
por Foucault como uma nova forma de se pensar nas populações, prevendo e produzindo
saberes a partir da preocupação com a garantia de vida. Neste sentido, para o autor:
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Nos mecanismos implantados pela biopolítica, vai se tratar sobretudo, é
claro, de previsões, de estimativas estatísticas, de medições globais; vai
se tratar, igualmente, não de modificar tal fenômeno em especial, não
tanto tal individuo, na medida em que é individuo, mas, essencialmente,
de intervir no nível daquilo que são as determinações desses fenômenos
gerais, desses fenômenos no que eles tem de global. [...] Pois ai não se
trata, diferentemente das disciplinas, de um treinamento individual
realizado por um trabalho no próprio corpo. Não se trata absolutamente
de ficar ligado a um corpo individual, como faz a disciplina. Não se trata,
por conseguinte, em absoluto, de considerar o individuo no nível do
detalhe, mas, pelo contrário, mediante mecanismos globais, de agir de tal
maneira que se obtenham estados globais de equilíbrio, de regularidade;
em resumo, de levar em conta a vida, os processos biológicos do homemespécie e de assegurar sobre eles não uma disciplina, mas uma
regulamentação. (FOUCAULT, 1999, p.293)
Com isso, a Educação Ambiental, em diferentes correntes epistemológicas, aos
poucos, vem trabalhando para que o distanciamento entre homem e natureza, herança da
ciência moderna, venha a ser suprimido. Segundo Carvalho:
Não se trata aqui de negar a importância do conhecimento e das
explicações biológicas na EA, mas de alertar para o risco de reduzir o ato
educativo a um repasse de informações provenientes das ciências
naturais, sem correlacionar esse conhecimento com a complexidade que
as constituem. (2008, p. 81)
Para além do conhecimento científico, a Educação Ambiental busca resgatar essa
relação entre o natural e o humano. Muitas vezes através da sensibilização, da
conscientização e das experimentações de resgate do vínculo, como trilhas ecológicas, entre
outras ações. De alguma forma, para que haja mudanças significativas em relação à crise
ambiental, o homem precisa repensar suas ações em relação ao planeta e ao uso que faz de
seus recursos. Alguns desses ensinamentos estão presentes nos livros postos em análise
neste trabalho.
Veremos, a seguir, alguns extratos que nos mostram isso. Relacionando com a
citação feita no início do texto, quando Ost trata sobre o distanciamento do homem com a
natureza, agora vemos justamente o contrário, a necessidade de repensar esse afastamento
em prol de um mundo melhor para as gerações futuras.

INICIANDO AS ANÁLISES: O DESENHO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA
LITERATURA INFANTIL
Todos os dias, somos interpelados por inúmeras informações veiculadas pelas
mídias sobre a problemática ambiental e, muitas vezes, ao entrar em contato com essas
enunciações, acabamos por assumi-las como verdades. Para Michel Foucault (2011), essas
verdades são construídas, são fabricadas a partir da circulação de discursos que adotamos
como verdadeiros. Para o autor, a verdade não significa a diferença entre o certo e o errado,
mas sim uma produção por um jogo de forças que ele define como relações de poder. Essas
relações de poder dão a ver alguns discursos, posicionando-os como legítimos. Dessa forma,
para o autor, o discurso é constituído pelas enunciações e que, em conjunto, dão vez a um
enunciado. De acordo com o exposto e apoiadas no referencial foucaultiano e dos Estudos
Culturais, olhamos para a Literatura Infantil como um artefato cultural que traz consigo
diferentes enunciações sobre Educação Ambiental.

– 1074 –

Ao analisar o material empírico desta pesquisa, por diversas vezes nos deparamos
com a problemática ambiental retratada pela poluição, separação de lixo, reciclagem e uso
adequado da água e de outros recursos naturais. Alguns deles constroem seu enredo
apontando para o homem como degradador e também como o único responsável por uma
possível reversão dos danos causados ao planeta. Colocar em análise algumas enunciações
sobre Educação Ambiental existentes nos livros infantis torna-se uma questão potente no
atual momento, já que a problemática ambiental permeia nossas relações diárias e todos
nós somos convidados, de alguma forma, a participar dessa empreitada em busca de um
futuro melhor. É importante ressaltar que essa discussão só é possível porque enfrentamos
uma crise socioambiental e a preocupação com o futuro é de grande proporção. Essa
discussão é amparada pelas condições históricas e culturais em que estamos inseridos.
Talvez não fizesse sentido, ou não houvesse tanta relevância, levantar essa discussão há
trinta anos, porém no atual momento se faz pertinente. Outro ponto importante é que assim
como, muitas vezes, somos capturados pelas enunciações lançadas pelas mídias, as crianças
também são interpeladas pelas enunciações existentes nas histórias infantis. Dessa forma,
desde pequenas são constituídas nessa lógica de que precisamos de alguma forma
transformar essa realidade que nos aponta para um futuro cheio de obscuridade e
incertezas. Para Marchi (2000, p. 8) “a literatura infanto-juvenil é um gênero literário
extremamente permeável às ideologias provenientes dos conflitos históricos, evidenciando,
deste modo, os traços constitutivos da sociedade” em que está inserida.
Partindo dessa ótica, ao falar em literatura, compreendemos que ela carrega uma
série de saberes que nos interpelam e acabam constituindo nossa forma de pensar e agir em
relação ao planeta. Mesquita (2011) diz que a Literatura Infantil preocupa-se em fazer
publicações com temas atuais, incluindo preocupações com a sociedade, o meio ambiente e
a defesa da ecologia. Ainda de acordo com o autor, em 1976, o escritor português Sidónio
Muralha recebe o prêmio “O Ambiente na Literatura Infantil” pelo livro “Valéria e a vida”
(1976), no qual já alertava para as questões ambientais. Vale dizer que ainda hoje o referido
livro é literatura básica nas escolas portuguesas.
Corroborando com a proposta deste texto, que pretende mostrar como a literatura
vem trazendo consigo modos de ser sujeitos na contemporaneidade, o autor acima citado
ainda completa:
Esta mensagem de Valéria, dirigida a todas as crianças do mundo que
serão “os homens e as mulheres de amanhã. Que serão os pais e as mães
de novos meninos e de novas meninas” para que salvem a natureza e a
vida, porque as mesmas estão em perigo, é um grito suplicante e
angustiante de que a própria natureza se faz o veículo dessa divulgação
(MESQUITA, 2011, p. 42, grifo do autor).
Com esse excerto pode-se ver claramente o quanto a presença da Educação
Ambiental na Literatura Infantil está pautada pelas ideias de sensibilização,
conscientização, de responsabilização do sujeito com o bem da vida e de uma espécie de
resgate a uma natureza perdida, esquecida, danificada e, sob nossa perspectiva, utópica.
Dessa forma, reconhecemos que esses ensinamentos contidos nas histórias estão
cada vez mais aproximados ao entendimento de biopoder. Esse poder que age sobre a vida
coletiva e não mais como a disciplina que agia sob o corpo individual. Dessa forma, para
Henning (2008), “Aqui não se trata de desenvolver estratégias que atuem no corpo
individual do sujeito, mas de desenvolver estratégias de regulamentação da vida na
coletividade, diminuindo os riscos de morte e aumentando a intervenção para intensificação
da vida.”. As “dicas” apontadas pelas histórias analisadas neste texto, trazem um forte apelo
pela mudança de comportamento em detrimento a garantia de futuro e da preservação da
vida. Apresentamos a seguir alguns excertos que fazem com que pensemos dessa forma.
O primeiro livro apontado é o Quem é o centro do mundo?, de Clara Rosa Cruz Gomes
(2010), que retrata a relação de dominação do homem com a natureza. Resumidamente, a
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história baseia-se na ideia de que todos pensavam que eram o centro do mundo e assim
foram eliminando uns aos outros. O sapo comeu todos os mosquitos, a águia comeu todos
os sapos, o tigre comeu todas as águias e por fim o homem matou o tigre e usou seu busto
para enfeitar sua parede composta por diversos outros animais. Cada personagem desta
história tinha a certeza de que todos os outros aspectos relacionados à natureza existiam
para servi-los e, dessa forma, não se importavam com o restante do mundo. Com isso, ao fim
da história, o mundo encontrava-se totalmente desequilibrado e desordenado. De acordo
com o livro: “Os animais, a chuva, a noite, o dia, as estrelas, a lua e a natureza ficaram
desordenados e saíram do seu equilíbrio ecológico” (GOMES, 2010, p. 16). Completando
essa visão de que o homem degrada o mundo em que vive pensando em suas vontades, ao
fim do livro o autor destaca que: “Este livro discute a arrogância e o egocentrismo dos
homens em relação à natureza. Alerta que o resultado dos comportamentos dos homens
pode vir a ser a perda do bem mais precioso: a vida em equilíbrio no planeta” (GOMES, 2010,
p. 20). Vê-se claramente neste livro a condição do homem como principal dominador e
responsável pela degradação da natureza marcada pela visão antropocêntrica; isso aparece
na história e também nas ilustrações.

Dando sequência aos excertos dos livros, a história Se o lixo falasse, do autor
Fernando Carraro (2011), apresenta um diálogo encenado por embalagens plásticas,
metálicas e alimentos conversando sobre sua origem e destino.
- Eu era avião nos Estados Unidos.
- Que chique!
- Imaginem se uma pessoa que estivesse bebendo soubesse que a sua
latinha de refrigerante geladinho já tinha sido avião?!
- Tinha razão Lavoisier quando tornou mundialmente conhecida a lei da
conservação das massas ao dizer que: na natureza nada se cria, nada se
perde, tudo se transforma.”.
- Nossa! Quem é esse cara?
- Lavoisier foi um cientista francês que nasceu em 1743 e morreu em
1794.
- Por esse motivo é possível que a água que bebemos hoje seja a mesma
que matou a sede dos dinossauros que viveram há milhões de anos. É o
maravilhoso e eterno ciclo da água.
- O que Lavoisier disse vale para todos os recursos naturais e, inclusive
para nós.
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- Eu não quero parar na barriga de um rato – disse a banana. – Minha
casca, bem como as cascas de outras frutas e legumes, gostaria de virar
composto orgânico, que é adubo para alimentar hortas, pomares e
jardins... Bem melhor do que apodrecer no lixão. (CARRARO, 2011, p. 8).
Após este diálogo, as embalagens seguem conversando e tentando traçar um plano
para que elas sejam melhor aproveitadas e não apenas tratadas como lixo comum. Assim, a
Banana ensina como fazer uma composteira e incentiva a criação de uma horta em diversos
lugares. Na sequência, as embalagens começam a discutir sobre uma ideia que levasse as
pessoas a se preocupar mais com o destino delas. Apontam como exemplo um projeto
realizado por uma escola e arquitetam um plano para capturar Pedrinho, um menino da
escola do bairro. Quando Pedrinho joga uma garrafa pet no lixo, ela o chama e assim fala:
-Eu e todas as embalagens não entendemos como pessoas tão
inteligentes nos tratam como se fôssemos lixo.
-Se não são lixo, o que são?
-Eu e minhas amigas somos importantes recursos naturais. Podemos ser
úteis por muito tempo ainda. Sabe, é muito triste sermos tratados como
lixo quando não somos lixo. [...]
-E o que quer que eu faça?
-Por que você não conversa com seus pais, sua irmã e depois com sua
professora e colegas da escola para refletirem um pouco mais sobre o que
eu estou lhe dizendo? Tratando-nos como lixo, nosso destino será o lixão,
já pensou? É muito triste estar numa hora dentro de sua geladeira e
depois ser jogada num lixão imundo...
-Preciso de um tempo. Já disse que estou confuso. Se ao menos eu
estivesse sonhando.
-Mas não está. Escute sua consciência, Pedrinho. Quando eu estava
dentro da sua geladeira cheia de guaraná, você e sua família não me
consideravam lixo, não é mesmo? Agora, só porque acabou o guaraná eu
viro lixo? Em que eu mudei para ser tratada dessa forma tão diferente?
Não sou a mesma, com ou sem guaraná? (CARRARO, 2011, p. 13-14).
A história continua e assim Pedrinho segue a dica da garrafa de guaraná e fala com
seus pais, irmã, colegas e professora. A escola adota a ideia e, juntamente com os alunos, cria
um projeto de coleta seletiva e Pedrinho recebe o título de “amigo do lixo”. A partir de ações
como a separação do lixo e seu envio para a reciclagem, ao fim da história, Pedrinho e seus
colegas têm a sensação de dever cumprido. “Nessa história houve um final feliz. Já pensou
se isso acontecesse de verdade na sua escola? Vai depender somente de alguém dar o
primeiro passo. E que tal se esse alguém for você? Pense nisso e... Boa sorte!” (CARRARO,
2011, p. 31). Nessa história, a partir da ação de Pedrinho, a sua família, colegas e professores
são convidados a participar juntos de um projeto que visa à diminuição do consumo e à
destinação correta dos resíduos. A partir da mobilização geral, a problemática do lixo na
cidade foi resolvida e todos ficaram felizes com o resultado de suas ações. Comparando a
imagem do início da história e a da última página é evidente o resultado positivo do projeto.
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Nessa mesma correnteza, o livro A poluição tem Solução, do autor Guga Domênico
(2009), apresenta a problemática da poluição nas suas diversas formas: sonora, das ruas,
do ar e das águas. O personagem principal dessa história é um menino chamado Nando que
tem sete anos e observa que em sua cidade esses vários tipos de poluição estão presentes
em todos os espaços. Mostrando, no enredo, como esses tipos de poluição afetam a vida
humana, Nando acaba por dizer que “a poluição nasce pequena, todo mundo aumenta um
pouco. E o pouco de todo mundo, faz o pouco virar muito. Um grande monstro!”
(DOMÊNICO, 2009, p. 10). Logo após, no decorrer da história, Nando aponta caminhos para
que esse monstro chamado poluição seja aos poucos exterminado, sugerindo a utilização de
bicicleta, transporte público, carona, “lugar de lixo é no lixo, reciclar é uma boa ideia” (op.
cit., p. 18). Após essas dicas, Nando propõe a união de todos, pois só assim encontraremos a
solução.
Esses excertos da história provocam-nos a pensar sobre como é essa relação que
temos com o meio ambiente, com a natureza e o quanto somos responsáveis pelo cuidado e
pela necessidade de repensarmos nossas ações para garantia do futuro. Para Garré (2012,
p.05) “O biopoder tem como alvo a população, mas para isso precisa capturar
individualmente cada sujeito, para que juntos ajam em prol do planeta. Todos e cada um
fazem parte desse jogo.” Com isso as sugestões para a diminuição desse quadro de poluição
são apontadas pelo personagem principal e, ao fim da história, o cenário se transforma em
um ambiente limpo e sadio, mostrando o quanto nossos atos resultarão em uma retomada
de uma natureza perfeita e limpa, assim como mostra a ilustração abaixo, que evidencia
como era e como ficou o rio que passa pela cidade.

Então perguntamos, será que mesmo com todas as medidas sugeridas pelo
personagem, a cidade se transformaria em um lugar limpo, ordenado e despoluído? De
acordo com estudos realizados na área do direito ambiental, tratando mais especificamente
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do conceito de dano ambiental, pode-se dizer que NÃO. Mesmo que tomemos todas as
providências possíveis para reparar a poluição, o ambiente nunca retornará ao seu estado
inicial. Porém, com esse questionamento, não queremos dizer que não devemos zelar pelo
bem do planeta. Pensamos ser prudente problematizar tais questões, provocando nossos
modos de enxergar o meio ambiente e a natureza para além de “ações verdes”. Pouco
adianta também que essas questões não sejam levantadas nos ambientes escolares. Como
diz Zilberman (2006), a Literatura Infantil auxilia a criança a construir seu entendimento de
mundo, portanto a criança também aprende certas formas de comportamento enquanto lê.
Klein (2010), quando fala sobre as representações existentes nesse gênero literário, diz que
“elas constituem campos de lutas nos quais os significados são negociados, construídos,
impostos; elas estão envolvidas em jogos de poder e seus efeitos estão implicados na
produção de identidades e diferenças”.
Outro livro que traz a problemática do lixo é Não afunde no lixo, da autora Nilce
Bechara (2011), que também aborda as questões relacionadas ao recolhimento dos
resíduos e sua separação. Zeca, o personagem principal, chega da escola contando que na
aula a professora disse que era o dia do Meio Ambiente. A partir disso, a história se
desenrola numa campanha de Zeca e seus amigos em limpar o bairro. Realizam então um
mutirão de crianças e ao longo do enredo são expostos os modos de separar o lixo,
classificando-o por sua composição e dando a ele o descarte correto nas lixeiras específicas.
- Pessoal, vamos fazer uma campanha na nossa rua, com muitos cartazes
para não atirarem lixo na rua? Que tal: Se liga no lixo!? E se todos
colocarem uma lixeira suspensa na frente de casa? O que vocês acham? Pergunta Zeca.
- Apoiado! Apoiado! Apoiado! - Grita a turma. (BERCHARA, 2011, p. 26).
Temos aqui mais um exemplo de prática em prol do planeta, vinculada ao
recolhimento e à separação de lixo. Cada criança se coloca na posição de responsável e,
juntamente com o grupo de amigos, faz a limpeza do seu bairro. Ao deitar-se exausto, o
menino tem um sonho, no qual é o capitão de um barco que luta contra um monstro
chamado Papa-lixo.
Eles encaram novamente o monstro Papa-lixo. Feito o desafio. Mas cadê
o lixo? Não tem! A água é limpa e muito azul. Papa-lixo desaparece na
água. – Oba! Oba! Gritam e as ondas suaves balançam o barquinho...
(BERCHARA, 2011, p. 32).
Esse último excerto se mostra semelhante ao da história anterior, em que, depois de
uma ação e de sugestões de práticas “ecologicamente corretas”, o lugar envolvido se
regenera e se torna um ambiente limpo e saudável. Assim, como nos exemplos anteriores,
a ilustração inicial se diferencia da final, mostrando como as ações desenvolvidas
apresentaram um resultado positivo.
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No livro O Canteiro, de Margareth Darezzo (2011), a autora mostra de diferentes
formas como podemos nos relacionar com o mundo, com os animais e com as pessoas;
ensina como fazer uma horta e, ao final, apresenta alguns comportamentos que temos que
adquirir para que possamos cuidar do planeta, finalizando com uma poesia:
O MUNDO DE HERANÇA
Onde está o mundo
Que você sonhou pra mim?
Um mundo de paisagens,
De águas transparentes,
De animais contentes
Vivendo em harmonia
Com flores, ar puro,
Num lindo amanhecer!
Por que você deixou
Tudo desaparecer?
Fumaça, barulho,
Destruição sem fim,
Faça aquele mundo
Pra você e para mim! (DAREZZO, 2011, s/p)
A partir da leitura dessa enunciação, pode-se perceber o quanto a ação do homem
está marcada pela visão de degradação e de culpa. Se hoje vivemos as catástrofes, a culpa é
nossa! O modo de vida moderno e suas consequências aparecem retratados na poesia pela
“fumaça, barulho e destruição sem fim”, dando a ver o estilo de vida de grandes metrópoles,
onde os veículos lançam cada vez mais poluição e provocam o “desaparecimento das águas
transparentes e dos animais contentes”. Vê-se também uma clara exaltação de uma natureza
perdida, destruída pela ação humana. Não pretendo aqui dizer que nós, a humanidade, não
temos nossa parcela de culpa nesse cenário apresentado pela poesia. Contudo, é preciso
dizer também que essa degradação não é feita apenas pelo homem individual, que,
instantaneamente, conseguiria reverter aquilo que as empresas, o consumo desenfreado de
toda uma população fizeram com o planeta. Não se trata de uma ação individual para “salvar
o planeta”, como muitas vezes e romanticamente as histórias sob análise tratam. Como
citado no início deste texto, Ost já dizia, em 1995, que o limite que separa o homem da
natureza é o mesmo que os une. Dessa forma, a partir do escopo teórico deste estudo,
gostaria de provocar o pensamento do leitor – e o meu também – acerca dos modos como
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enxergamos a natureza e o homem, colocando-nos, sempre, como responsáveis diretos pela
degradação ambiental. Com isso, é responsabilidade nossa a salvação deste mesmo planeta.
Vale pensarmos: “ações verdes” individuais dão conta de “salvar” a humanidade e a
natureza das devastações ambientais que por séculos vimos travando com o espaço em que
vivemos? Dessa forma, tanto esse, quanto os outros livros, propõe ações que partem do
individuo, mas que acabam por mobilizar o coletivo também. Esses são os maiores
ensinamentos que vemos nos livros investigados.

(DAREZZO, 2011, s/p).
A partir dos excertos que recortamos para este texto, procuramos mostrar o quanto
as questões relacionadas à Educação Ambiental nos livros sob análise se resumem a ações
limitadas ao cuidado com o lixo, a presença nociva do homem em relação à natureza, o
engajamento em prol do resgate a uma melhor qualidade de vida e a responsabilidade de
cada um apontada em todas as histórias. Também é preciso destacar como paradoxalmente
o homem é retratado como aquele que destrói e usufrui da natureza de forma
indiscriminada, mas também é apontado como o principal responsável por desenvolver
ações que apresentem como resultado a diminuição das degradações feitas ao longo dos
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anos. Com isso, mostra-se visível sempre a marca antropocêntrica onde ora de forma
negativa, ora de forma positiva, o homem ainda se encontra como centro das ações.
As enunciações e as imagens fazem com que olhemos para a Educação Ambiental
como um processo linear, em que a adoção de determinados comportamentos levam à
resolução dos problemas. Assim, a Educação Ambiental que circula nos livros é pautada
principalmente na proposição da mudança de comportamento, mostrando que pequenas
ações podem sim modificar a condição de crise em que nos encontramos e que de alguma
forma temos que fazer algo para que essa situação se reverta. Esse discurso circula e nos
afeta devido à sua reverberação por diversos outros veículos midiáticos que reforçam essa
ideia. De acordo com Bert (2013, p. 181), “os discursos são práticas sujeitas a regras
particulares, entre elas, a regra de estarem sempre ligados a seu contexto de produção.”.
Com isso, esses ensinamentos não estão descolados; eles compõem uma rede que se atrela
a outros discursos que amarrados dão sustentação à formação discursiva que visa a
prevenção e a segurança da vida na Terra.

ENCAMINHAMENTOS FINAIS
Ao longo deste texto, procuramos mostrar, mesmo que ligeiramente, algumas
enunciações que os livros trazem e que agem como estratégias do biopoder, preocupandose em indicar uma mudança de comportamento pensando na manutenção da vida no
planeta. Dessa forma, entendendo que essas dicas para salvar o planeta circulam nos livros
que estão presentes em todas as escolas a nível nacional, vemos que as estratégias do
biopoder não se dirigem ao corpo individual, mas sim a uma grande parcela da população,
promovendo uma ação que é destinada sempre ao coletivo. É incalculável o número de
crianças que têm acesso a este material que, se disponibilizado sem discussão e
problematização, continua promovendo o esvaziamento do que se pensa sobre a Educação
Ambiental, deixando-se retratar, muitas vezes, apenas pelas questões relacionadas ao lixo,
à reciclagem e se utilizando da responsabilidade do indivíduo para atingir seus objetivos.
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RESUMO: Observa-se que em grande medida os processos de disciplinarização e
subjetivação se dão no espaço escolar pelos dispositivos presentes nessa instituição,
coadunando com o tempo, pois é nesse ambiente que o indivíduo permanece a maior parte
de sua vida formativa, considerando que cada vez esse tempo é acrescido, aumentando,
assim o alcance, a criação e aperfeiçoamento de tecnologias políticas do corpo e práticas de
subjetivação. O presente trabalho objetiva desterritorializar/desfamiliarizar as análises de
um desses importantes dispositivos de subjetivação que é o currículo, a partir da microfísica
formulada por Foucault. Este oferece uma leitura de poder em termos de múltiplas relações,
que perpassa a escala micro estruturando atividades de indivíduos na sociedade e
instituições. Investiga-se o currículo não a partir de uma relação dialética entre o currículo
oficial e o oculto, cuja análise já está cristalizada pelos mais variados encaminhamentos
teóricos, mas ambos como partes constituintes de um mesmo currículo, transpassado por
relações de poder, que em um fim último tem os mesmos objetos e objetivos. Isolar o
currículo oculto como um currículo à parte só prejudica a análise curricular, e traz
subsequente uma metafísica do currículo, que age como fonte de crença para justificar sua
existência, criando uma falsa sensação de identidade institucional e regional. Logo, elencase nesse trabalho um pequeno trajeto sobre as teorias do currículo, uma breve digressão
sobre poder, resultando na justificativa de uma microfísica do currículo. E por fim, ainda
que em forma de ensaio, uma linha de fuga curricular, a partir da ética do cuidado de si.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo. Microfísica. Educação
ABSTRACT: It is observed that in a large scale disciplinary and subjectivity processes
happen in school through mechanisms presented in this institution aligned with time,
considering that it is in school that this individual spends most of his formative life. Time in
school has been increased; therefore it has enhanced outreach, creation and improvement
of political technologies of subjectivity body and practice. This paper aims to
deterritorialize/defamiliarize the analysis of the curriculum as one of the important
mechanisms of subjectivity, according to Foucault’s microphysics. He offers an
understanding of power in terms of multiple relations which cuts across the micro scale that
structures individual activities in society and institutions. The curriculum is investigated
not from a dialectic relation between official and hidden curriculum. This analysis has
already been established in many theoretical orientations. Both are examined as
constitutional parts of the same curriculum undergoing relations of power with the same
objects and objectives in order to achieve an only goal. To isolate the hidden curriculum as
a separate part only damages the curricular analyses and brings underneath a meta-physics
of the curriculum that acts as a source of belief to justify its existence, therefore it creates a
false sensation of regional and institutional identity. As a result, this paper conveys a short
trajectory of curriculum theories, a brief reflection about power that results of the
justification of a microphysics of the curriculum. Finally, this essay brings a curricular
escape route from the ethics of taking care of the self.
KEYWORDS: Curriculum. Microphysics. Education

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Maranhão –
UFMA, bolsista CAPES.
1

– 1085 –

1 INTRODUÇÃO
Justifica-se o tema “MICROFÍSICA DO CURRÍCULO” nesse trabalho por algumas
razões, sendo a primeira de trama conceitual. Compreende-se no contexto da biopolítica,
que alguns dispositivos 2 e instituições do corpo social necessitam ser
ressignificadas/desfamiliarizadas conceitualmente, atendendo a uma própria dinâmica da
vida que estrutura a biopolítica, bem como a compreensão que é possível que as
engrenagens do corpo social tenham se modificados, exigindo-se de certa forma, abandonar
algumas ferramentas de uso pessoal e de quase relação fraternal para, lembrando-se de
Foucault, promover um retorno à “caixa de ferramentas” em busca de algumas ferramentas
ainda não utilizadas, ou mesmo alternar/ mesclar o usos de novas ferramentas, com as já
utilizadas, que possam dar conta dos problemas próprios do tempo atual.
Das instituições a serem ressignificadas conceitualmente, destaca-se a instituição
escolar. E ao referir-se à escola, se faz necessário destacar o seu duplo papel, em primeiro
lugar, a escola é o espaço gerador de mudança e práticas importantes na formação de seus
alunos, embora essa formação tenha se convertido hoje em dia em mera instrução técnica,
mas, por outro lado, a escola mantém o statuo quo, que sufoca o pensamento e o isola da
realidade, isso em grande parte é consolidado pelos dispositivos curriculares. Dessa forma,
a escola se torna uma mera transmissora de dados e conhecimentos de outros processos de
pensamento, que contribuem e reforçam, aliadas as produções discursivas, a
disciplinarização e subjetivação.
A partir desta dupla perspectiva da instituição escolar, a análise da escola é vertida
para o questionamento de suas influências invisíveis e seu papel na criação de tecnologias
políticas do corpo e práticas de dominação e subjetivação. O entendimento que a escola não
influencia apenas a dimensão que possibilita o conhecimento, e sim que estabelece e
desmonta identidades, bem como consolida hierarquizações e desigualdades, é
fundamental para sua análise. A escola torna-se, assim, uma instituição reguladora que
qualifica, classifica, subjetiva e disciplinariza, monitorado e controlando, para formar assim
sujeitos dóceis e altamente competitivos e produtivos.
Observa-se ainda que a escola tem se caracterizado enquanto um lugar que não
permite nem o cuidado de si e nem o governo de si, mas um lugar que insere um respeito de
quase sujeição pelo governo do outro, nesse caso o respeito dogmático pelas normas do
Estado. A escola configura-se ainda como um lugar que permite conhecer a maior parte dos
conteúdos e conceitos historicamente formulados sem o menor nexo entre eles, distante e
muito do que observa Gallo (2000) na sua relevante proposta de transversalidade, proposta
essa que, para ser efetivada, precisaria ser estruturada em uma reforma curricular.
A escola é um lugar onde ao se entrar quando criança se questiona muito e, ao sair
quando adulto, não se questiona mais nada, tornando-se subserviente à autoridade da
ciência e dos conteúdos, mostrando assim toda sua eficácia de disciplinar e subjetivar. Um
lugar eficiente para fazer as classes sociais crerem nos seus insucessos e reafirmarem a
distribuição de riquezas daqueles mais afortunados, um lugar de disciplina e subjetivação.
Dentre os dispositivos a passarem por ressignificações conceituais, destaca-se o currículo,
entendendo que esse "[...] vem funcionando, desde a sua invenção nos fins do século XVI,
como um dos mais poderosos dispositivos encarregados de fabricar o sujeito [...]" (VeigaNeto, 2001, pág. 235).
O currículo tem se tornado um mecanismo disciplinar que liga uma rede de relações
de poder que devem funcionar de uma maneira e não de outra para alcançar seus fins
subjetivantes. Para seu uso e aceitação, ele deve ter um conhecimento que o justifique e o
381F381F

Utiliza-se o conceito de dispositivo tal qual pensado por Foucault, como: “[...] um conjunto
decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas,
decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições
filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos do dispositivos” (
Foucault, 2014, pág. 364)
2
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legitime, frutos das teorias sobre o currículo conceituando suas mais diversas facetas, seja
ele organizado em ciclos, integradas, ou mesmo por competência, sempre consolidando sua
importância, sua necessidade e provocando assim um enrijecimento conceitual. Entretanto,
também existe uma autoridade exercida, resultante da configuração de certos efeitos de
verdade e realidade contextual, nesse caso comumente chamado de currículo oculto, que
nesse trabalho é elencado a partir de uma analítica distinta, sobre a ótica da microfísica,
considerando esse currículo não a partir de uma relação dialética com o currículo oficial, e
sim como parte constituinte do mesmo, transpassado por relações de poder, que em um fim
último tem os mesmos objetos e objetivos.
Esse currículo oculto é normatizado para fins disciplinar e de subjetivação tal qual
o currículo dito como oficial, embora transmita um ideal equivocado de ser a possibilidade
de caracterização identitária da escola, de seus professores e da região a qual esteja inserida
a instituição escolar. É fato que pelo seu caráter não “oficial” ele pode se tornar, caso
compreendido dentro de uma relação de poder, como um dispositivo de resistência e
ancoragem de uma ética educacional do cuidado de si.
Entende-se, que se faz necessário a fuga de alguns lugares comuns, onde em alguns
casos, altera-se o encaminhamento conceitual, ou seja, analisa-se o currículo seja no
positivismo, funcionalismo, marxismo, estruturalismo, e mesmo na teoria pós-crítica,
conservando a mesma estrutura positivista/funcionalista de sempre, sem assim
criar/desterritorializar novas possibilidades de se pensar, pois como nos diz Touraine
(2009, pág. 13): “As ideias que, num passado recente, foram as mais difundidas não nos
esclarecem mais nada, soam vazias e nada mais fazem do que alagar o fosso que separa o
mundo político e social do mundo intelectual”. Dizendo de outro modo, se faz necessário
buscar outros modos de pensar/compreender o currículo, que possam conduzir a um
melhor entendimento do mundo presente e dos seus dilemas existentes, que reverberam na
instituição escolar.

2 UM TRAJETO PELAS TEORIAS DO CURRÍCULO
Optou-se em iniciar esse percurso pelas pesquisas de Tomaz Tadeu da Silva
(2000), pois em seu livro encontra-se um panorama bem construído das teorias do
currículo, a partir de vários estudos e autores que abordam a origem do campo do currículo,
percorrendo as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas e tratando introdutoriamente
cada uma dessas perspectivas, assim como os principais conceitos e definições elencadas
por essas teorias. É também a formulação teórica elencada por esse autor, que nos permite
deslocar e problematizar o currículo oculto como epistemologicamente distante a nível de
compreensão dos dispositivos que constituem o currículo.
O texto em questão está dividido em três partes. Na primeira o autor aborda as
teorias tradicionais e as teorias críticas, apresentando a origem dos estudos sobre currículo,
a gênese das teorias críticas e estudos de vários autores, entre eles: Michael Apple, Henry
Giroux, Paulo Freire, Demerval Saviani etc. A segunda parte aborda as teorias pós-críticas,
ressaltando os conceitos de: a) identidade, alteridade e diferença; b) subjetividade; c)
significação e discurso; d) saber-poder; e) representação; f) cultura; g) gênero, raça, etnia e
sexualidade; h) multiculturalismo. E na terceira aborda a questão do currículo enquanto
uma questão de saber, poder e identidade no tópico e, depois, das teorias críticas e póscríticas.
Na primeira parte do texto, sobre o tópico “Das teorias tradicionais às críticas”,
o autor observa que os estudos sobre currículo nascem nos Estados Unidos, onde se
desenvolveram duas tendências iniciais. Uma de caráter mais conservador, com Bobbitt,
que buscava igualar o sistema educacional ao sistema industrial, utilizando o modelo
organizacional e administrativo de Frederick Taylor. Bobbitt encontrou ainda suporte na
teoria de Ralph Tyler e na de John Dewey. O primeiro defendia a ideia de organização e
desenvolvimento curricular essencialmente técnica. Por sua vez, John Dewey se preocupava
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com a construção da democracia liberal e considerava relevante a experiência das crianças
e jovens, elencando, dessa feita, uma postura mais progressivista.
A década de 1960 foi marcada por grandes agitações e transformações. Nesse
contexto começam as críticas àquelas concepções mais tradicionais e técnicas do currículo.
“As teorias críticas do currículo efetuam uma completa inversão nos fundamentos das
teorias tradicionais” (pág. 29). Entre os estudos pioneiros está a obra “A ideologia e os
aparelhos ideológicos de Estado”, de Louis Althusser. Sua teoria observa que “a escola
contribui para a reprodução da sociedade capitalista ao transmitir, através das matérias
escolares, as crenças que nos fazem vê-la como boa e desejável” (pág. 32). Já a escola
capitalista, de Bowles e Gintis, “enfatiza a aprendizagem, através da vivência das relações
sociais da escola, das atitudes necessárias para se qualificar um bom trabalhador
capitalista” (pág. 32-33). Por fim, a obra “A reprodução”, de Bourdieu e Passeron, afirma que
o currículo está baseado na cultura dominante, o que faz com que crianças das classes
subalternas não dominem os códigos exigidos pela escola.
Voltando a uma perspectiva Estadunidense, observa-se que, a partir dos anos
70, tendo como marco inicial a I Conferência sobre Currículo, liderada por William Pinar,
surgem duas tendências críticas no campo do currículo, as quais vêm se opor às teorias de
Bobbitt e Tyler. A primeira de caráter marxista, utilizando-se, por exemplo, de Gramsci e da
Escola de Frankfurt. A segunda de orientação fenomenológica e hermenêutica, sendo que a
primeira enfatiza “o papel das estruturas econômicas e políticas na reprodução social” (pág.
38) e a segunda enfatiza “os significados subjetivos que as pessoas dão às suas experiências
pedagógicas e curriculares” (pág. 38).
Considera-se que o autor Michael Apple, um dos expoentes nesse âmbito, parte
dos elementos centrais do marxismo, colocando o currículo no centro das teorias
educacionais críticas e relacionando-o às estruturas mais amplas, contribuindo assim para
politizá-lo. “Apple procurou construir uma perspectiva de análise crítica do currículo que
incluísse as mediações, as contradições e ambiguidades do processo de reprodução cultural
e social” (pág. 48).
Outra perspectiva considerada pelo autor é a formulada por Henry Giroux, que
elenca o currículo como política cultural, onde observa uma “pedagogia da possibilidade”
(pág. 53) que supere as teorias de reprodução. Ele utiliza estudos da Escola de Frankfurt
sobre a dinâmica cultural e a crítica da racionalidade técnica. Compreende o currículo a
partir dos conceitos de emancipação e liberdade, já que vê a pedagogia e o currículo como
um campo cultural de lutas.
Outro autor destacado por Silva é Paulo Freire. Observa-se em sua teoria um
caráter eminentemente pedagógico. Freire não se limita a uma análise de como é a educação
existente e sim de como deveria ser. Sua crítica ao currículo está sintetizada pelo conceito
de educação bancária. Por outro lado, concebe o ato pedagógico como um ato dialógico em
que educadores e educandos participam da escolha dos conteúdos e da construção do
currículo. Antecipa a definição cultural sobre os estudos curriculares e inicia uma pedagogia
pós-colonialista. Nos anos 80, Freire seria contestado pela pedagogia dos conteúdos,
proposta por Demerval Saviani. Este autor critica a pedagogia pós-colonialista de Freire por
enfatizar não a aquisição do saber, mas os métodos desse processo. Para ele, conhecimento
é poder, pois a apropriação do saber universal é condição para a emancipação dos grupos
excluídos.
No tópico “O currículo como construção social”, o autor enfatiza a ‘nova’
sociologia da educação, que visa construir um currículo que reflita mais as tradições
culturais e epistemológicas dos grupos subordinados. Essa corrente se dissolveu numa
variedade de perspectivas analíticas e teóricas: feminismo, estudo sobre gênero, etnia,
estudos culturais, pós-modernismo, pós-estruturalismo etc. Nesse âmbito, Bernstein
investiga como o currículo é organizado estruturalmente. Distingue dois tipos fundamentais
de organização: no currículo tipo coleção, “as áreas e campos de saber são mantidos
fortemente isolados” (pág. 72); no tipo integrado, “as distinções entre as áreas de saber são
muito menos nítidas e muito menos marcadas” (pág. 72). O autor quer compreender como
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as diferentes classes sociais aprendem suas posições de classe via escola. Elabora assim, o
conceito de códigos: no elaborado, “os significados realizados pela pessoa – o ‘texto’ que ela
produz – são relativamente independentes do contexto local” (pág. 75); no restrito, “o ‘texto’
produzido na interação social é fortemente dependente do contexto” (pág. 75). Para ele, o
código elaborado é suposto pela escola, mas crianças de classe operária possuem códigos
restritos, o que estaria na base do seu ‘fracasso’ escolar.
Bernstein, a partir dos trabalhos de Bowles e Gintis desenvolveu uma noção
importante para as teorias do currículo, a noção de “currículo oculto”. Este, “constitui-se um
dos aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial explícito,
contribui de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes” (pág. 78). Na análise
funcionalista, o currículo oculto ensina noções tidas como universais, necessárias ao bom
funcionamento das sociedades “avançadas”. As perspectivas críticas, ao elencarem-no,
dizem que ele ensina em geral o conformismo, a obediência, o individualismo, a adaptação
às injustas estruturas do capitalismo. Já as pós-críticas consideram importante incluir aí as
dimensões de gênero, sexualidade, raça etc.
Esse trabalho como já dito, centraliza-se e problematiza essa noção de currículo
oculto, não desconsiderando as outras perspectivas e teorias sobre currículo, mas
entendendo que o chamado currículo oculto é explícito, e materializa-se em relações de
poder. Ele é a somatória de todos os dispositivos que independente do encaminhamento
teórico se manifesta no ambiente escolar.
O que se elenca, é que não há um currículo oculto e um oficial, o que há é um só
currículo, que não deveria ser analisado sempre em uma perspectiva dialética, e sim, a partir
de uma microfísica do currículo, que é transversal no ambiente escolar e nas políticas
educacionais. Dito de outra forma, o que existem são redes de micropoderes que constituem
o currículo, interligando poderes e interesses institucionais e pessoais. O tema em questão
será melhor desenvolvido em outro momento desse texto.

3. UMA MICROFÍSICA DO CURRÍCULO
Algumas perguntas podem surgir naturalmente, e com grande relevância: o que
justificaria utilizar-se de Foucault como referencial teórico na educação, sendo que esse
quase nada escreveu sobre o tema? Quanto à transposição conceitual da microfísica para
uma análise do currículo, é possível?
Respondendo a primeira questão, utilizam-se as formulações de Veiga-Neto
(2003) e Gallo (2004), esses observam em seus trabalhos, que Foucault sempre teve uma
preocupação central no seu projeto de pesquisa, embora alguns de seus comentadores
queiram dividir seu pensamento em três fases, a saber, a fase arqueológica onde a questão
central era o saber, a fase genealógica onde a centralidade está no poder, e por fim a fase
ética que compreende os três volumes da história da sexualidade. A questão central do seu
projeto de pesquisa foi sempre o sujeito, como ele mesmo afirma em um texto escrito pouco
antes da sua morte, intitulado “O Sujeito e o Poder” Gallo (2004).
Assim, o que temos na obra foucaultiana é o problema do sujeito atravessando
toda sua obra, e essas fases, nada mais são que tematizações de um mesmo objeto, o sujeito
tematizado na sua relação com o saber à fase arqueológica, o sujeito tematizado na sua
relação com o poder à fase genealógica e o sujeito tematizado consigo mesmo, a fase ética
que implica em uma estética da existência, como observa Gallo (2004).
Como na educação o elemento central de qualquer pedagogia é o sujeito, pois
nele é que convergem todas as políticas educacionais e práticas educativas. O pensamento
de Foucault nos parece não só útil, mas necessário para se compreender as tensões e
paradoxos advindos da educação.
A resposta à segunda questão não se distância da primeira. Observa-se que, o
currículo, como já observado em outro momento desse texto "[...] vem funcionando, desde
a sua invenção nos fins do século XVI, como um dos mais poderosos dispositivos
encarregados de fabricar o sujeito [...]" (Veiga-Neto, 2001, pág. 235). Logo, o currículo, como
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nos diz Arroyo (2011), “é um território em disputa”. Observa-se, portanto, que o que é
disputado como pano de fundo de questões pedagógicas, epistemológicas, sociais,
institucionais, dentre muitas outras é a disciplina e a subjetivação, tudo verticalizado pelo
poder, que em Foucault ganha uma análise mais próxima da realidade, pois o autor em
questão entende o poder como uma relação entre sujeitos, não como algo que emana do
Estado, e sim de redes menores/micros que vão criando novas relações e desconstruindo
outras. Logo, em suas pesquisas nos diz que:
Trata-se [...] de captar o poder em suas extremidades, lá onde ele se
torna capilar; captar o poder nas suas formas e instituições mais
regionais e locais, principalmente no ponto em que, ultrapassando as
regras de direito que o organizam e o delimitam, ele se prolonga,
penetra em instituições, corporifica-se em técnicas e se mune de
instrumentos de intervenção material, eventualmente violentos.
(Foucault, 2014, pág. 282.)
Observa-se a partir das trilhas abertas por Foucault, que saber e poder são
dispositivos de constituição do sujeito moderno e que, portanto, tem uma interlocução
estreita com o currículo, que como já visto se configura como um poderoso dispositivo de
fabricação de sujeitos.
Esses dispositivos de constituição/fabricação estão ligados diretamente ao
problema da verdade, onde essa é produzida pela sociedade em dado momento histórico
como um regime, que decide quais discursos vão funcionar como verdadeiros ou falsos.
Estas verdades são produzidas através dos discursos em lugares, ambientes,
instituições, em momentos que excluem e silenciam outros discursos. É nesse contexto que
se estabelecem regras que induzem a novas formas de subjetividades, exercendo assim o
poder, dizendo de outro modo, por trás dos saberes e seus discursos de verdades, se
encontra o poder, e onde existe poder, existe necessariamente alguém que o exerce, pois o
poder é um tipo específico de relação e de práticas entre indivíduos.
Essa perspectiva teórica formulada por Foucault desconstrói o
estadocentrismo, ou seja, a concepção por muito tempo defendida, que o Estado é o único
detentor do poder, e só ele o exerce.
Nota-se que a partir do século XIX criaram-se novos dispositivos, onde já não
importava apenas disciplinar as condutas individuais, mas, sobretudo, implantar um
gerenciamento planificado da vida das populações. Assim, o que se produzia por meio da
atuação específica daquilo que Foucault vai chamar de biopoder, não era apenas o individual
dócil e útil, mas sim a própria gestão da vida do corpo social.
Diante dessas transformações/mutações, Foucault retorna as figuras do Estado
e do poder soberano, das quais se afastara anteriormente a fim de compreender o modus
operandi dos micropoderes disciplinares, pois esses se tornaram decisivos, uma vez que
constituíam a instância focal de gestão das políticas públicas relativas à vida, e penetraram
todo o corpo social através de micro relações que exercem o poder. Destarte que essas micro
relações perpassam a instituição escolar e se personificam em um dos seus mais poderosos
dispositivos que é o currículo.
A ideia é pensar o currículo, enxergando-o como um dispositivo de poderes
periféricos e moleculares, onde uma parte não foi confiscada e absorvida totalmente pelo
Estado, embora se reconheça a ação do mesmo, que se denomina de currículo oculto. E outra
emana do Estado, são as diretrizes de políticas curriculares. Dizendo de outra forma, tanto
as políticas curriculares institucionais, quanto o currículo efetivo que norteia a relação
ensino/aprendizagem, professor/aluno são constituídos de redes de micropoderes, onde
qualquer análise que desvincule essa relação perderá a compreensão das forças
constituintes do currículo como um todo.
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Utiliza-se a noção/conceito de currículo oculto para, de forma transversal,
problematizar esse poderoso dispositivo de fabricação de sujeitos. Entretanto, observa-se o
limite de laudas, para um melhor aprofundamento da pesquisa.
Toma-se a definição de Gimeno Sacristán (1998), que define o currículo oculto
como sendo tudo aquilo que contribui para a aquisição de saberes, competências, valores,
sentimentos, sem constar nos programas previamente elaborados. Silva (1999) observa que
em uma perspectiva crítica “o que se aprende no currículo oculto são fundamentalmente
atitudes, comportamentos, valores e orientações” (Silva, 1999, pág.78). Em outra
perspectiva mais ampla, o currículo oculto ensinaria atitude e valores próprios de outras
esferas sociais. O fato a se destacar é que, seja em qual perspectiva for, o currículo aparece
sob forma de sua principal característica que é a de fabricação de subjetividade,
permanecendo sempre a divisão, oriunda da produção discursiva que divide/classifica o
currículo em oficial e oculto.
O que parece paradoxal é conceituar de oculto algo que é explícito, e mais
paradoxal ainda à proposta de desocultá-lo. Como algo pode ser cunhado de oculto e se fala
muito sobre ele? Pois, o ideal de oculto, é não se revelar, é manter velado, e mesmo que se
mostre, se o faz com reservas, o que não é o caso conceitual do currículo oculto, que se diz
tudo sobre ele e suas conceituações, expõem-se todas suas ações e seu alcance.
A questão de se isolar o currículo oculto, como um currículo a parte só prejudica
sua análise, e traz subsequente uma metafísica do currículo, como se algumas análises
fossem relegadas ao já dado e consolidado e não pudesse ser tocado, enquanto um objeto
de crença e de questões obscuras, e assim impossíveis de serem problematizadas.
Quanto a uma microfísica do currículo se contrapondo a uma metafísica do
currículo, é a tentativa de fazer emergir uma possibilidade diferente de pensar esse
poderoso dispositivo que é o currículo, fora das análises já cristalizadas, e pensar o currículo
oculto, não mais como oculto, e sim por suas características, como um dispositivo de
resistência menor, para dentre outras coisas pensar um cuidado de si na educação.

4. DO CURRÍCULO OCULTO AO CUIDADO DE SI
Observa-se que essa fase da pesquisa está ainda em desenvolvimento, portanto
as pontuações a seguir são preliminares.
A ideia de relacionar o currículo ao cuidado de si (epiméleia heautoû) como uma
possibilidade para se repensar o currículo e a educação, parte da premissa já exposta de que
o currículo oculto, noção essa abandonada nesse trabalho, pois aqui se considera currículo
oficial (dispositivo maior) e currículo oculto (dispositivo menor). Esse último, quando
pensado a partir do cuidado de si, é a possibilidade de abertura dentro do fechado mundo
que até agora se pensou, a constituição da subjetividade. Entende-se que essa mudança na
analítica curricular, poderá produzir algumas mudanças na prática pedagógica, elencando
a possibilidade de um retorno ou conversão do sujeito a si mesmo, provocado pelas
desfamiliarização do jogo das relações verdade/poder, saber/poder.
Essa possibilidade de transição do currículo oculto para uma ética do cuidado de si,
só é possível pela possibilidade de desterritorialização que esse possui, na qual é possível
fugir de territórios forçados, em busca de novas relações, tendo em vista seu caráter
institucional, entretanto não institucionalizado. Destarte que pelo seu caráter não “oficial”
ele pode se tornar, caso compreendido dentro de uma relação de poder, e desancoragem
dessa nomeação/conceituação de oculto, como um dispositivo de resistência e ancoragem
de uma ética educacional do cuidado de si.
Talvez se questione a importância para a educação de uma ética educacional do
cuidado de si, entretanto, dizendo com Foucault:
O êthos também implica uma relação com os outros, já que o cuidado de
si permite ocupar na cidade, na comunidade ou nas relações
interindividuais o lugar conveniente, seja para exercer uma magistratura
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ou para manter relações de amizade. Além disso, o cuidado de si implica
também a relação com o outro, uma vez que, para cuidar bem de si, é
preciso as lições de um mestre. Precisa-se de um guia, de um conselheiro,
de um amigo, de alguém que lhe diga a verdade. Assim o problema das
relações com os outros está presente ao longo do desenvolvimento do
cuidado de si (Foucault, 2004, pág, 271).
Observa-se que esse êthos está relacionado com a maneira de ser e também a
maneira de se conduzir. Assim, o sujeito se faz visível a si e também aos outros, pois essa é
uma ação que condiciona uma relação com o outro em sentido original, onde para efetivar
o cuidado de si, se faz necessário o cuidado do outro, dito de outra forma, esse cuidado é
parte intrínseca ao próprio modo de vida do sujeito, tendo como referência para essa
assertiva o mundo grego.
Outro ponto a ser desenvolvido para pensar essa possibilidade de relação entre o
currículo menor e a uma ética educacional do cuidado de si está na trama conceitual
elaborada por Foucault, precisamente sobre o conceito de tékhne, desenvolvido
principalmente a partir dos cursos ministrados por Foucault que compreende a
Hermenêutica do Sujeito, sobre isso ele nos acrescenta:
O que deve ser obtido por meio de toda a tekhne que se aplica à própria
vida, é precisamente uma certa relação de si para consigo, relação que é
o coroamento, a completude e a recompensa de uma vida vivida como
prova. A tékhne toû bíou, a maneira de assumir os acontecimentos da vida
devem inscrever-se em um cuidado de si que se tornou agora geral e
absoluto. Não nos ocupamos conosco para viver melhor, para viver mais
racionalmente, para governar os outros como convém; era esta, com
efeito, a questão de Alcibíades. Deve-se viver de modo que se tenha
consigo a melhor relação possível. Diria, finalmente, numa palavra: vivese ―para si (Foucault, 2006, pág. 544).
Ressalta-se que a concepção grega da techne como um conjunto de técnicas, ajudanos a compreender a escolha desse conceito por Foucault e sua relação com o cuidado de si.
É essa techne que possibilita ao indivíduo o exercício de um cuidado sobre si mesmo,
concentrando seus empenhos à formação e ao aprimoramento do seu modo de vida.
A observação que Foucault faz sobre o conceito de tékhne, se distingue do dualismo
postulados na contemporaneidade, o primeiro que cultiva a herança moderna, que
confundiu formação com transmissão, e a segunda que em nome de uma educação
emancipadora tem como pretensão a distância da técnica.
Sobre a concepção moderna de tékhne coadunando com a educação, observa-se que
essa tem sua gênese a partir do descontentamento, quando se observa o fim último que tem
a educação, onde essa deveria ter como meta a formação do indivíduo e sua autonomia,
como postula a maioria dos pedagogos e pensadores da educação. Entretanto, a pedagogia
moderna confundiu formação com instrução, onde esse processo é resumido em uma mera
transmissão de saber técnico, onde formar, nesse contexto, significa preparar o sujeito para
as demandas do mercado de trabalho.
Observa-se ainda que, o modelo pedagógico moderno dá uma grande ênfase nos
processos educativos ao desenvolvimento de competências e habilidades que favorecem
apenas a dimensão cognitiva do aluno. Postura essa que compromete a formação humana,
haja vista que na experiência estética, por exemplo, a realidade pode ser apreendida pela
sensibilidade. E ao gerar esse empobrecimento da formação ao privilegiar apenas a
dimensão cognitiva do aluno, desconstrói também a experiência ética, pois os conteúdos se
distanciam da experiência da vida, assim, ao se distanciarem da sensibilidade, imaginação,
fazem com que a ética seja incompreensível na esfera da experiência humana e haja um
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distanciamento de si e dos outros, como se esses não fossem importante na prática de si.
Foucault afirma que:
“O outro ou o outrem é indispensável na prática de si a fim de que a forma
que define esta prática atinja efetivamente seu objeto, isto é, o eu, e seja
por ele efetivamente preenchida. Para que a prática de si alcance o eu por
ela visado, o outro é indispensável. Esta é a fórmula geral. (Foucault,
2006, pág,158)
Entretanto o que se pode aferir é o distanciamento promovido pela pedagogia
moderna e consolidado pelo currículo de si e dos outros.
O filósofo alemão Gadamer em uma de suas reflexões observa que os cientistas “(...)
estão tão obcecados e presos pelo metodologismo da teoria da ciência que só conseguem
ver regras e sua aplicação. Não percebem que a reflexão sobre a práxis não é técnica”
(Gadamer, 2002, pág. 514). Essa maneira unívoca de enxergar o mundo trouxe aos cientistas
um olhar reducionista sobre o indivíduo, como se o processo de formação se resumisse a
aplicação de métodos.
Fazendo um deslocamento conceitual, muitos professores, seguem a risca o mesmo
procedimento: “Estão tão obcecados e presos pelo metodologismo da teoria da ciência que
só conseguem ver regras e sua aplicação”, mantendo-se, assim, distantes dos seus alunos,
engessados a uma gama de métodos, que foram criados e pensados de forma inócua e
insuficiente, na principal relação pedagógica, a de ensino/aprendizagem, pois em via de mão
única pensaram sobre como ensinar, e para isso, criaram métodos para como ensinar, não
se preocupando com a relação com quem vai aprender, e principalmente, com um modelo
ético imbricado nessa relação.
O modelo que temos de educação é um modelo que fábrica subjetividades, e quando
se pensa em dispositivos de subjetivação, com efeito, lembra-se do currículo, pois esse em
todos os seus meandros enfatiza e destaca a racionalidade como se fosse à única constituinte
do ser, descaracterizando outros modos de ser, que compreende a si e aos outros.
O sociólogo Francês François Dubet (2008), é outro teórico que aborda a partir de
conceitos e referências distinta esse cuidado de si e do outro. Esse em seu livro “O Que é Uma
escola Justa? A escola das oportunidades”, propõe a partir de seus estudos uma escola única
que tenha como principal função a de ajudar os mais fracos. Dubet defende um modelo de
escola que contemple a igualdade de oportunidades, mas que mudanças sejam
desenvolvidas no sentido de favorecer os “alunos de menor performance”.(Dubet, 2008,
pág. 73). Segundo ele, esses alunos de baixa performance são esmagados nesse sistema
escolar que temos, como herança moderna.
A questão abordada por Dubet, converge na questão que pretende-se nessa pesquisa
abordar, ou seja, que embora se tenha iniciativas de se pensar uma escola “justa”, se faz
necessário, desterritorializar seu principal dispositivo, que é o currículo a partir de linhas
de fugas curriculares que esse se permite ter. E assim pensar uma ética educacional do
cuidado de si, nesse espaço conceitual e institucional.
Como já dito em outro momento, essa pesquisa embora já apresente alguns
resultados, expostos de forma escrita e oral em algumas apresentações, ainda está em fase
de desenvolvimento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como afirma Foucault, “escrevemos para transformar o que sabemos e não para
transmitir o já sabido”. Submeter o que se escreve ao outro é sempre a possibilidade de um
devir, sempre inacabado, sempre por se construir, afinal a visão do outro nos aproxima ou
distancia do objetivo final, e seja aproximando ou distanciando, contribui para a passagem
entre o vivido e o vivível.
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Espera-se nesse breve texto ter encontrado o ponto de equilíbrio entre o ter
muito a dizer e o ter clareza linguística e conceitual para fazê-lo. A proposta centraliza-se
em usar a microfísica como ferramenta de leitura para desfamiliarizar o currículo das
certezas prontas, e discursos que produziram verdades históricas sobre esse dispositivo,
que se mantém em voga até o dia de hoje. E, a partir principalmente do currículo oculto,
observar as redes de poderes que norteiam esse poderoso dispositivo de fabricação de
sujeitos, e desvinculá-lo da nomeação/conceituação que o cristalizou, sustentando uma
metafisica do currículo, que é possível que ao se investigar, encontre resquícios de uma
metafisica do cogito.
Observou-se ainda nesse trabalho, que o currículo é um dispositivo que age em
vários processos de dominação e controle dos indivíduos; Que o poder exercido através dele
tem historicamente regulado o tempo, o espaço e a ação dos indivíduos em dados espaços
escolares. Daí a necessidade teórica da microfísica do poder como ferramenta de análise, ou
melhor, de desanálise desse dispositivo.
Os processos de subjetivação são expressos de várias maneiras, e na escola, que é
objeto em questão, se pode observar nessa pesquisa, que os mesmos evidenciam-se nas
expressões e ações tais como o isolamento espacial, rigidez sobre os indivíduos no espaço
escolar, que exige um rigor na ação de isolar, localizar, observar, monitorar, qualificar e
classificar, além da racionalização do tempo, estabelecendo, assim, rituais meticulosos e
cronometrados que são repetidos diariamente, em todas as salas, séries e turnos, onde o
individuo “descansa” em um curto espaço de tempo, com hora para chegar, e hora para sair.
Esse uso subjetivado do tempo somado à vigilância do espaço transforma o indivíduo em
uma máquina humana, que garante não só a utilidade do tempo e do espaço, mas sim e
principalmente, uma eficiente estratégia para a cadeia produtiva, bem como uma melhor
governamentalidade de indivíduos dóceis, tudo isso feito à luz do dia das nossas rígidas
estruturas conceituais.
REFERÊNCIAS
ARROYO, M.G. Currículo, território em disputa. Petrópolis, Rio de Janeiro: DP&A, 1998.
DUBET, F. O que é uma escola justa? A escola das oportunidades. São Paulo: Cortez,
2008.
FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. Trad. de Maria E. Galvão. SP: Martins Fontes,
2000.
________________. A Ética do Cuidado de Si Como Prática da Liberdade. In: FOUCAULT, Michel.
Ética, sexualidade, política. Col. Ditos e Escritos V. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2004.
__________________. A hermenêutica do sujeito. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
_________________.Nascimento da Biopolítica. Curso no Collège de France (1978-1979). São
Paulo: Martins Fontes, 2008.
_________________.História da Sexualidade I: a Vontade de Saber. Rio de Janeiro: Graal, 1976.
_____________________. Microfísica do poder. 28.ed. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 2014.
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método II: complementos e índice. Trad. Ênio P.
Giachini. Petropolis: Vozes, 2002.
GALLO, Silvio. Deleuze & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica.2008
____________. Transversalidade e educação: pensando uma educação não-disciplinar. In:
ALVES, N. & GARCIA, R.L. (org). O sentido da escola. 2.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
______________. Repensar a educação: Foucault. Porto Alegre, 2004, v29, n 01, Jan/Jun, 2004
Disponível em:

– 1094 –

<http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/25420/14746> Acesso
em: 07 de Abr. 2015.
SACRISTÁN, José Gimeno. Currículo: Uma Reflexão Sobre a Prática. 3. ed. Tradução
Ernani Ferreira da Fonseca Rosa. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do
currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.
TOURAINE, Alain. Pensar outramente. Pettópolis: Vozes, 2009.
VEIGA-NETO, Alfredo J. Foucault & a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
VEIGA-NETO, Alfredo J. Currículo e exclusão social. In: MOREIRA, Antônio Flávio
Barbosa (org.). Ênfases e omissões no currículo. Campinas: Papirus, 2001. pág. 229-240.

– 1095 –

Rozemy Magda Vieira Gonçalves 1
382F382F

RESUMO: A cultura é cada vez mais importante para construção e o entendimento dos
fenômenos sociais. A educação aborda as mais diversas pedagogias e currículos culturais.
Portanto este é um estudo está inserido no campo dos Estudos Culturais, faz parte do
recorte de uma Dissertação de Mestrado em Educação e analisa como a pedagogia do
gauchismo é apresentada pelo jornal Zero Hora, no sentido de ensinar e evitar a propagação
do vírus da Gripe A com base nos elementos e artefatos do tradicionalismo e gauchismo. O
corpus de análise foi composto por 15 reportagens do jornal Zero Hora, considerado um dos
jornais mais influentes na região Sul. As reportagens publicadas no jornal apontam para a
presença constante do gauchismo constituindo um “currículo da gripe” com o designo de
intervir nas práticas e nas condutas da população com vista à promoção da prevenção da
Gripe A.
PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia cultural; Pedagogia do Gauchismo; Mídia e Saúde.
ABSTRACT: Culture is increasingly important for the construction and understanding of
social phenomena. Education addresses the most diverse cultural pedagogies and curricula.
So this is a paper is inserted in the field of Cultural Studies, is part of the cut of a Dissertation
in Education and looks at how the pedagogy of gauchismo is presented by the newspaper
Zero Hora, to teach and to prevent the spread of swine flu virus the basis of the evidence
and artifacts of traditionalism and gauchismo. The corpus analysis included 20 reports the
newspaper Zero Hora, considered one of the most influential in the Southern Region stories
published in the paper point to the constant presence of gauchismo forming a "curriculum
flu" with designo from participating in practices and the population conduct to promote the
prevention of influenza A.
KEYWORDS: Health media; Cultural Pedagogy; Gauchismo Pedagogy; Media and Health

INTRODUÇÃO
O termo “pedagogia do gauchismo” refere-se á maneira como se aprende
a ser “gaúcho”, tomando como base os discursos do gauchismo, os quais
atrelam o sujeito gaúcho à sua figura mítica – masculina -, associada à
paisagem rural, ao cavalo, ao chimarrão, etc., e ás suas práticas – Centros
de Tradições Gaúchas (CTGS), festas, concursos, comemorações, música,
culinária, indumentário, etc (Freitas e Siveira, p. 189, 2011).
O jornal Zero Hora com um número estimado de um milhão de leitores e tiragem de
190 mil exemplares por dia noticiou por várias vezes a Gripe A como uma doença que
avançava no estado e o batizava de tipicamente gaúcha, vinculando aos sistemas simbólicos
e tradicionalistas do povo gaúcho. Nesse sentido, o gauchismo foi constituído como uma
forte pedagogia cultural, então, “tal como a escola, esteja envolvido – em conexão com
relações de poder – no processo de transmissão de atitudes e valores (Silva, 2000, p. 89)”.
Ao engendrar certos valores e formas de comportamentos, a pedagogia do gauchismo atua
intensamente através de práticas culturais e de discursos na produção de sujeitos dentro
do contexto social em que estão inseridos.
O objetivo do presente estudo é analisar a pedagogia do gauchismo e sua ação,
implicação na prevenção da Gripe A. Alinhado a centralidade da cultura (Hall, 1997) as
pedagogias culturais (Steinberg, 2004), estudos da mídia (Kelner, 2001) entre outros.
Enfermeira Assistencial no Hospital de Clínicas de Porto Alegre- RS, Pós-graduada em
Administração dos Serviços de Enfermagem, Licenciada em Enfermagem, Mestre em Educação e Pósgraduação em Andamento em Enfermagem do Trabalho.
1
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O corpus de análise está composto por 15 reportagens (de um total de 50) coletadas
no setor “Memória RBS” entre os anos 2009 e 2012. As análises processadas a partir dos
Estudos Culturais e artefatos “triviais”, que fazem parte do coloquial das pessoas compõem
um “currículo da gripe” com o designo de intervir nas práticas e nas condutas da população
com vista a promoção e prevenção da Gripe A.

OS ESTUDOS CULTURAIS E OS ESTUDOS DA MÍDIA
Ao falar em Estudos Culturais, percebe-se que eles são múltiplos, não havendo como
encontrar uma única definição. Eles vêm adquirindo importante espaço acadêmico em
diferentes países, mas inicialmente, estiveram restritos à Inglaterra. Originalmente foram
uma invenção britânica, hoje, na sua forma contemporânea, transformaram-se num
fenômeno internacional (Escosteguy, p. 136, 2006). É nos textos culturais que os
significados são negociados e fixados, os estudos da mídia afirmam que há uma cultura
veiculada cujas imagens, sons e espetáculo ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana,
dominando o tempo de lazer, modelando opiniões políticas e comportamentos sociais, e
fornecendo o material com que as pessoas forjam sua identidade (Kelnner, p.9, 2001).
Mas para os Estudos Culturais, “a representação é a produção de significados através
da linguagem” (HALL, 1997). Além disso, para Woodward (2008), “a representação inclui
as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são
produzidos, posicionando-nos como sujeito” (p. 17). É na representação que damos sentido
para quem somos e, também para quem são os outros.
Os meios de comunicação (TV, jornais, revistas, internet, rádio, cinema etc.) fazem
parte de uma ampla rede de produção e de distribuição de significados na
contemporaneidade. Nesse sentido Fischer (2002) aponta que, “a mídia opera na
constituição de sujeitos e subjetividades na sociedade contemporânea, na medida que
produz imagens, significações, enfim, saberes que de alguma forma se dirigem à ‘educação’
das pessoas, ensinando-lhes modos de ser e estar na cultura em que vivem” (p. 151). A
autora (1997) sustenta que os meios de comunicação se apresentam como educadores, e
que eles “constroem significados e atuam decisivamente na formação de sujeitos sociais”.
As “pedagogias culturais” estão presentes de diversas formas na vida dos indivíduos.
“Steinberg e Kincheloe (2004) afirmam que as pedagogias culturais são aqueles lugares
onde o poder é organizado e difundido, incluindo-se bibliotecas, TV, cinemas, jornais,
revistas, brinquedos, propagandas, videogames, livros etc.” (p. 14), e ainda, “o pedagógico
não somente relacionado àquelas práticas desenvolvidas no âmbito restrito da escola, mas
também às práticas mais amplas forjadas na sociedade, as quais nos ensinam as mais
variadas formas de nos constituirmos como sujeitos” (Freitas e Silveira, p. 186, 2011). Esses
ensinamentos estão imbricados na própria cultura, sendo que a cultura para os Estudos
Culturais possui uma centralidade partindo daquilo que Hall argumenta atua na
constituição da subjetividade, da própria identidade e da pessoa como ator social (como as
notícias de jornais e o currículo ali sugerido o quais estão em discussão).
Kellner (2001) reforça que “numa cultura contemporânea dominada pela mídia, os
meios de informação e entretenimento são uma fonte profunda e muitas vezes não
percebida de pedagogia cultural: contribuem, para nos ensinar como nos comportar e o que
pensar e sentir, em que temer e desejar – e o que não” (p. 10). O autor (op. cit.) ainda
esclarece que, “consequentemente, a obtenção de informações crítica sobre a mídia
constitui uma fonte importante de aprendizado sobre o modo de conviver com esse
ambiente cultural sedutor” (p.10).

O JORNAL E A ESCRITA JORNALÍSTICA
A escrita de um jornal, diferentemente da revista, deve levar o leitor ao
entendimento do que ali está explanado de forma relativamente rápida – isso porque um
jornal não fica muito tempo nas mãos de um único indivíduo e, também, porque o tempo
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médio de leitura de um exemplar de jornal é de 35 minutos por dia (dados de 2009) 2.
Conforme o Manual Geral de Redação da Folha de São Paulo (1987), “a agilidade de um
jornal mede-se pela sua capacidade de realizar o trabalho jornalístico mais informativo,
analítico, completo e rigoroso no menor tempo possível” (p. 27). A linguagem usada pelos
jornalistas, articulistas e outros responsáveis pela elaboração dos jornais precisa ser ágil e
de amplo alcance (isto é, sem a utilização de gírias ou de expressões coloquiais e regionais)
para que a leitura seja interpretada rapidamente. Luiz (2006) menciona, ainda, que “a
seleção dos acontecimentos exige decisões rápidas e facilmente aplicáveis, que não
impliquem demasiada reflexão (...). Os critérios devem ser flexíveis para adaptar-se às
inúmeras variedades de fatos. Devem garantir um número adequado de notícias com
mínimo de dispêndio de tempo” (p. 37).
Ainda de acordo com Luiz (op. cit.), vários critérios são utilizados pelos jornalistas
na definição daquilo que pode ser considerado “notícia”. Eles também dizem respeito a uma
série de estratégias e práticas das quais os jornalistas se valem para rotinizar o trabalho
jornalístico e para fazer com que ocorra a adesão do sujeito leitor do jornal. Assim, em
primeiro lugar, “quanto mais um acontecimento disser respeito aos países ricos ou à elite,
mais aumenta a probabilidade de tornar-se notícia” (LUIZ, 2006, (p. 37); além disso, os
jornalistas levam em consideração o critério da significatividade, ou seja, “a suscetibilidade
de interpretação no contexto cultural do público”). Outros critérios relacionam-se à
“proximidade geográfica” e à “afinidade cultural” – as notícias locais e nacionais são tidas
como prioritárias em relação àquelas do continente (que, por sua vez, recebem mais atenção
que as notícias dos países distantes) – e, também, à “relevância” que, segundo Luiz (p. 37),
refere-se a “quanto maior o número de pessoas envolvidas no acontecimento, maior
importância é a ele atribuída pelos jornalistas, ganhando assim maior visibilidade”.
Em termos de escrita, o Manual de Ética, Redação e Estilo, do jornal Zero Hora
menciona que “um texto fluente induz o leitor a envolver-se do início ao fim com o assunto,
mesmo quando o texto não o interessa diretamente” (p. 63). Lage (2002) argumenta que “a
conciliação entre dois interesses – de uma comunicação eficiente e de aceitação social –
resulta na restrição fundamental a que está sujeita a linguagem jornalística: ela é
basicamente constituída de palavras, expressões e regras combinatórias que são possíveis
no registro coloquial e aceitas no registro formal” (p. 38).
A linguagem dos jornais produz determinados entendimentos e atitudes com
relação à saúde e à doença, bem como relativamente aos organismos vivos e sua propagação
entre os seres humanos – ou seja, através das palavras e das imagens utilizadas na
fabricação das notícias, uma série de pensamentos, ideias, necessidades, desejos e
sentimentos (por exemplo, no que diz respeito à Gripe A) são representados em uma dada
cultura. Nesse sentido, Schmidt (1999) ressalta a necessidade de os pesquisadores do
campo da Educação e dos Estudos Culturais atentarem para os jornais diários, em especial,
já que
38F38F

o texto jornalístico não trabalha com simples letras, papéis, imagens,
cores, mas todos estes elementos são conformados numa complexa
textualidade aberta e produtiva. Isto quer dizer que os significados que a
mídia institui são produzidos desta forma e colocados em circulação na
arena cultural, redundando em múltiplos efeitos (SCHMIDT, 1999, p. 6).

De acordo com a Associação Nacional de Jornais, um exemplar de revista é lido, em média, em 41
minutos; o tempo médio de rádio ouvido em um dia é de 134 minutos; o tempo médio de TV
assistida é de 126 minutos por dia, e o tempo médio de conexão à internet é de 161 minutos por
dia. Nesse sentido, pode-se afirmar que o jornal é o meio que menos tempo dispende em termos de
atenção. Disponível em: http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/tempode-leitura. Acesso em 23/01/2012.
2
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A autora (op. cit.) põe em evidência, ainda, as diferentes formas que o jornal
impresso lança mão para produzir e fazer circular inúmeros saberes no meio cultural, bem
como para articular e constituir representações.

A PEDAGOGIA DO GAUCHISMO
A figura mítica do gaúcho é representada ainda hoje em diversos discursos e
artefatos quando se referem às pessoas nascidas no Rio Grande do Sul, essa constituição foi
forjada devido a um passado histórico ocorridos na região sul do País contribuindo para
referenciar o típico gaúcho e que se expressam através de práticas e representações.
Nas representações do gaúcho tradicional há todo um conjunto de comportamentos
e valores, referidos pelos tradicionalistas como ética que permeia suas atividades nas
representações do que é ser gaúcho e de como se devem cultuar as tradições 3. O gaúcho
carrega consigo fortes costumes locais ou regionais como frequentar Centros de Tradição
Gaúcha (CTG), tomar o chimarrão, comer churrasco, participar de grupo de danças
tradicionalista etc.
As práticas culturais e os discursos gauchescos constroem sujeitos que transmitem
valores e formas de comportarem-se dentro do que é dito como tradicional em uma
determinada região (no caso o gaúcho e o Rio Grande do Sul). Esse forte apego pela tradição
produz a pedagogia do gauchismo tal como as escolas, através do que é ditado desde seus
ancestrais para formação da identidade gauchesca no intuito de difundir seus costumes e
atos de coragem, bravura mantendo relações de saber/poder.
O Jornal Zero Hora nos anos de 2009 e 2012 valeu-se da pedagogia cultural gaúcha
em algumas reportagens referentes a Gripe A e procurou pedagogizar a população do Rio
Grande do Sul, intervindo em seus costumes e modos para ensinar a população atitudes e
práticas na prevenção da doença.
384F384F

ALGUNS PONTOS DE ANÁLISE
Entendemos que o jornal é um meio midiático que utiliza recursos para divulgar e
manter e circular opiniões principalmente quando se trata do caso de uma nova doença
onde muitas dúvidas surgem e a ameaça é constante. Ajuda a modelar a visão prevalecente
de mundo e os valores mais profundos (Kellner, p. 9, 2001) e assim, também tendo
influência na definição do que é moral ou não, positivo ou negativo, saudável ou doentio etc,
participam ativamente da produção do mundo social e, em especial, da construção do pânico
e do medo junto à população, ainda mais quanto a Gripe A é dita como “gaúcha”,
caracterizando como própria do povo Rio Grandense, mexendo com a cultura regional. A
partir da análise das reportagens a seguir pudemos averiguar os discursos e imagens que o
jornal veicula sobre o ser gaúcho e as formas de pedagogização, didatização frente a
epidemia da Gripe A.

DIDATIZANDO A GRIPE – “GAUCHISMO” E PROMOÇÃO DE PRÁTICAS DE
PREVENÇÃO
Uma das estratégias representacionais colocadas em ação pelo jornal no que diz
respeito à gripe A é a menção ou, ainda, o apelo a certo “gauchismo” em algumas das
reportagens. Assim, verificou-se uma referência exacerbada do jornal à “primeira gaúcha”
com a Gripe A no Estado, em 2009 – referência essa que, supostamente, poderia
proporcionar um maior engajamento da população do Estado na prevenção.

Extraído de um documento denominado Código de Ética Tradicionalista cujo objetivo é regrar “a
conduta das pessoas que atuam no meio tradicionalista sob orientação do MTG (Movimento
Tradicionalista Gaúcho)”. In: Coletânea da Legislação tradicionalista (MTG, 2001, p. 120)
3
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A secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou na tarde de ontem o caso
de uma gaúcha da Região Noroeste que adquiriu o vírus da gripe A em uma
viagem à Europa. (...). A gaúcha, de 47 anos, se recupera bem da doença,
segundo o secretário da saúde, Osmar Terra. Em casa, ela não apresenta
sintoma algum desde sexta-feira, mas está isolada por recomendações da
SES. Os familiares da paciente usam máscara em casa para evitar o
contágio (Zero Hora, 11 de maio de 2009).
Nesse excerto, percebe-se a construção da “gaúcha” como “vítima”, tendo adquirido
o vírus em uma viagem a seis países da Europa (Alemanha, República Tcheca, Hungria,
Áustria, Itália e Espanha). Na mesma reportagem, um box chamava a atenção do leitor para
“Quem é a gaúcha” – ou seja, para tentar criar, junto ao público do jornal, uma sensação de
proximidade e de intimidade com a “vítima” (algo já analisado na seção anterior). O box
detalha, ainda, o caso de uma outra gaúcha com a suspeita da doença – que também teria
visitado países europeus (em especial, a reportagem cita a cidade de Madri como parte do
roteiro turístico da viajante gaúcha). Além disso, são detalhados os trajetos percorridos
pelas duas gaúchas na volta para casa – ou seja, por quais aeroportos elas passaram. O então
secretário da saúde, Osmar Terra, foi ouvido pela reportagem e, na ocasião, afirmava “que a
confirmação do primeiro caso em território gaúcho deve ser encarada com tranquilidade pela
população: Não é para a população passar a usar máscara porque não há contágio nas ruas.
O único risco é para as pessoas que tiveram contato com ela [a gaúcha confirmada com o
vírus]”.
A reportagem apresenta as duas pacientes sempre enfatizando o “ser gaúcho” e uma
suposta “identidade gauchesca”. Sobre o mito do “ser gaúcho”, Freitas e Silveira (2009)
apontam algumas das características básicas usualmente ressaltadas, nas mais variadas
instâncias da cultura: “a oscilação entre a rudeza e a gentileza, a coragem, a bravura, a
prontidão para a peleia, o amor a terra, ao ‘pago’, tão presentes hoje em dia no discurso
tradicionalista, sendo todas estas características supostamente adquiridas pela influência
do meio e transmitidas aos gaúchos” (p. 170). Essas características sedimentam-se, como
que se cristalizando culturalmente na identidade “gaúcha”, precisamente a identidade que
estava sob ameaça de um vírus letal. Como será mostrado a seguir, houve um momento em
que as práticas de prevenção ao vírus H1N1 colidiram com práticas “tipicamente” gaúchas,
em especial com o hábito de tomar chimarrão. Aí se estabeleceu uma tensão no processo de
“didatização” da gripe A na medida em que uma prática culturalmente sedimentada, que
desempenha função central na construção e reforço da identidade “gaúcha” – o hábito de
tomar chimarrão – precisou ser ressignificada, mesmo que temporariamente, frente às
exigências de práticas de prevenção para impedir o contágio pelo vírus H1N1 – que poderia
ser transmitido pelo compartilhamento da bomba.
Como mostra o título da reportagem da figura 30, o jornal não estava narrando a
ameaça de contágio por um vírus letal em qualquer lar: era do “lar gaúcho” que se estava
falando, seio da cultura regional. Assim como a “paciente zero” era sempre adjetivada como
sendo a primeira “gaúcha” infectada com o vírus da gripe A (e não qualquer mulher,
qualquer pessoa), na reportagem, intitulada Alerta Global – O lar gaúcho que enfrenta a gripe
A, há um maior detalhamento sobre o “lar gaúcho” que precisaria se preparar para a
epidemia – e, segundo Costa (1998), “quando alguém ou algo é descrito, explicado, em uma
narrativa ou discurso, temos a linguagem produzindo uma “realidade”, instituindo algo com
existente de tal ou qual forma” (p. 42). Isso significa que tais reportagens participam da
construção de uma maneira de se caracterizar “um lar gaúcho”, e junto com, atrelada a ela,
uma maneira de se instituir o “gaúcho”:
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Figura 1: Reportagem “Alerta Global: O lar gaúcho que enfrenta a gripe A”.
Fonte: Zero Hora, 12 de maio de 2009 (Editoria Geral).

O “ser gaúcho” é um discurso construído em torno de uma série de regras que
parecem, em princípio, “naturais”, “inerentes”, mas que foram sendo produzidas e
instituídas com o passar do tempo. Uma dessas regras, amplamente difundida na cultura
regional, é de como preparar o chimarrão e sobre como as pessoas devem se comportar
numa roda de chimarrão – regra essa que marca a diferença entre ser ou não ser gaúcho,
entre ser ou não ser tradicionalista. O jornal Zero Hora se vale disso e mostra reportagens
nas quais o chimarrão passou a ser questionado quando da ocorrência da gripe A,
problematizando até mesmo a não utilização do tradicional “mate”:

Figura 2: Reportagem “Vírus deixa chimarrão mais amargo”.
Fonte: Zero Hora, 2 de julho de 2009 (Editoria Geral).

Na reportagem “Avanço da gripe – Vírus deixa chimarrão mais amargo”, o lead
apresenta a mais nova ameaça aos “lares gaúchos”, o banimento da roda de chimarrão: “O
vírus da gripe que assombra os gaúchos pode atingir um dos símbolos do Rio Grande: a roda
de chimarrão, tradição em torno da qual, ao longo dos anos, enquanto a cuia passa de mão em
mão, foram tramadas revoluções, realizados negócios, compostas poesias e declarados
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amores” (ZERO HORA, 2 de julho de 2009). A imagem que acompanha a reportagem mostra
um grupo de pessoas tomando mate em frente ao Monumento ao Expedicionário (localizado
no Parque Farroupilha, em Porto Alegre, tradicional ponto de encontro dos portoalegrenses). A legenda que acompanha a imagem afirma que “companheiros de roda na
Redenção não querem largar o hábito” – comportamento que é reforçado pelas palavras do
então Secretário Estadual de Saúde Osmar Terra: “Seria uma insanidade desaconselhar as
rodas de mate”. Mas a reportagem menciona que tal medida já teria sido implementada pelas
autoridades sanitárias da Argentina, e revezam-se argumentos contrários às medidas
argentinas (o tradicionalista Paixão Cortes, por exemplo, afirma que “Há uma tradição entre
os mateadores do Rio Grande do Sul, sempre que alguém sofre de algum mal, como uma gripe,
ele não toma o chimarrão”; o chefe do serviço de infectologia do Hospital Conceição também
afirma ser a medida um tanto quanto exagerada com relação ao H1N1, ao afirmar que “Seria
mais uma contribuição para valorizar um vírus menos perigoso que o das gripes comuns”) e,
também, outros argumentos médicos mais cautelosos (“O vírus é transmitido pelo ar, está
presente na secreção respiratória, pode se misturar à saliva e ir parar na bomba do mate, mas
ele só sobreviverá se a temperatura do mate estiver abaixo dos 70ºC”).
Já no noticiário desse mesmo dia, 2 de julho de 2009, é dito que “Caminhoneiros são
cautelosos com o mate”:
Por andar por lugares estranhos e conviver com muitos desconhecidos, há
uma norma entre os caminhoneiros gaúchos de não convidar para a roda
de mate um desconhecido.
- Não digo que este costume vá nos safar do vírus. Mas ajuda a ficar longe
da doença - comenta o caminhoneiro Joaquim Carlos da Silva, 67 anos, de
Encruzilhada do Sul (Zero Hora, 2 de julho de 2009).
Em um Editorial, publicado em 3 de julho de 2009, o jornal conclamava os gaúchos
para que decidissem “sem emocionalismo” e “com base em argumentos objetivos” sobre as
questões que envolvem o contágio e os hábitos sociais (rodas de chimarrão, missas e
viagens, por exemplo). Nos anos seguintes, o jornal apenas fazia menção aos “gaúchos”
mortos ou afetados pela gripe, nos meses de frio (maio a agosto).
No ano de 2012, o Jornal Zero Hora volta a noticiar a suspensão das rodas de
chimarrão (“Folga no Chimarrão – Gripe A muda rotina de Cruz Alta”) em função de um
possível contágio da Gripe A:
A imagem que ilustra a reportagem inserida anteriormente pode ser repartida em
duas metades: a metade da direita, desfocada, apresenta uma sala de atendimento ao
público em alguma repartição. A metade da esquerda, em primeiro plano, mostra uma cuia
de chimarrão sobre um armário de aço. A cuia está vazia, sem a erva-mate, e a bomba do
chimarrão está solta dentro dela. Em outro armário, mais ao fundo, vemos uma garrafa
térmica que, nas rodas de chimarrão, conserva a água quente. A imagem sugere que o
trabalho e a vida continuam normalmente, mas, no novo surto da gripe A de 2012, apenas a
cuia foi, aparentemente, abandonada. A legenda diz: “Cuia e bomba foram deixadas de lado
em alguns escritórios e repartições públicas para evitar o contágio, que pode ocorrer pela
saliva”. E, no início da reportagem, o lead completa:
E até o tradicional chimarrão está sendo abolido de alguns lugares. A
preocupação começa nas repartições públicas. O chimarrão, que antes
percorria a sala em roda, foi aposentado (Zero Hora, 7 de julho de 2012).
Portanto, três anos depois do primeiro surto de gripe A no estado do Rio Grande do
Sul, as tensões relativas ao hábito de tomar chimarrão e às práticas de prevenção ao vírus
H1N1 ainda persistiam. Os trechos de reportagens trazidos mostram disputas acerca das
significações sobre o chimarrão, que foram modificadas à época da pandemia de gripe A:
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aquilo que era um hábito sedimentado culturalmente, característico da identidade “gaúcha”,
emergiu como problema de saúde pública no momento em que foi classificado como prática
de risco para o contágio pelo vírus. O “drama dos gaúchos”, fartamente explorado pelo jornal
Zero Hora, era precisamente este: como negociar entre essas duas significações sobre o
chimarrão, uma que garante a participação do “mate” na construção da identidade “gaúcha”
e outra que afirma “cientificamente” que o hábito do chimarrão é uma prática que poderia
alastrar o vírus?
Nessa negociação, ou disputa, entre diferentes sentidos atribuídos ao hábito do
chimarrão à época da pandemia de gripe A, vários sujeitos foram chamados a falar sobre
isso: desde o ícone da cultura gauchesca, Paixão Cortes, grupos de pessoas comuns que
compõe rodas de mate no Parque Farroupilha, médicos e outros especialistas que
garantiram o teor “verídico” da afirmação de que tomar chimarrão constituía uma prática
de risco, e até mesmo o então Secretário de Saúde do Estado, Osmar Terra, que afirmou que
seria uma “insanidade” pedir pelo fim das rodas de mate. Essa multiplicidade de sujeitos
chamados a posicionarem-se a respeito das correlações entre o chimarrão e a gripe A, muito
além de ser um simples debate sobre uma prática “simples” de prevenção ao vírus, indica o
quão relevantes são as marcas culturais de uma dada sociedade (a identidade regional, as
representações e práticas de significação que constituem a identidade local) para o
gerenciamento e controle de uma pandemia – algo que corrobora minha sugestão de que a
pandemia de gripe A, tal como ela foi constituída através das reportagens do jornal Zero
Hora, foi, sobretudo, uma “pandemia de significações”. O “gauchismo” acionado pelo jornal
em suas matérias sobre a gripe A teve função importante na sua “didatização”, pois, através
das representações associadas ao hábito do chimarrão com a identidade “gaúcha”, Zero
Hora operou um conjunto de pedagogias culturais sobre a gripe.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo o jornal acionou o “gauchismo” e intitulou a Gripe A, nas reportagens,
como “tipicamente gaúcha”. Essa identidade, tão fortemente marcada na cultura regional,
foi reiteradas vezes acionada nas matérias do Zero Hora como estratégia de didatização da
gripe e ainda, todos os elementos visuais e imagéticos que as acompanhavam constituíram
algo como um “currículo da gripe”. Com isso, tomamos um conceito fundamental para o
campo da Educação, no qual se insere esta pesquisa, que é o de currículo como aquele
conjunto de conhecimentos pertinentes e relevantes sobre um dado saber (SILVA, 2006). E
esse “currículo da gripe” tinha por objetivo intervir nas práticas e nas condutas da
população com vista à promoção da prevenção; para tanto acionou diversas representações,
identidades e significações para que fizesse sentido. Também é importante sinalizar que a
mídia atuou como campo dentro do qual as significações atribuídas à gripe foram
construídas, disputadas e negociadas.
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RESUMO: Este trabalho faz parte de uma pesquisa de doutorado, em andamento no
programa de Pós-Graduação, em Educação, cujo tema é a educação em saúde. O
trabalho analisa os documentos que orientam e subsidiam o Programa Saúde na Escola
(PSE) enquanto biopolíticas do cuidado, na escola pública. A racionalidade desse programa
está ligada à construção do professor “agente da saúde” na produção do “aluno saudável”.
Para tal, os objetivos sistematizados são: historicizar a biopolítica em Michel Foucault para
problematizar a intersetorialidade de saberes, dos operadores sociais e econômicos globais
que “elegem” a escola pública como território estratégico da saúde. O método de
investigação escolhido nesta pesquisa é o qualitativo com a abordagem históricogenealógica de Foucault. A pesquisa será de cunho bibliográfico e documental com
a utilização do diário de campo sobre as visitas às coordenações do PSE, em Belém, nas
instituições: SEDUC, SEMEC, SESPA e SESMA a fim de levantar os documentos que circulam
sobre o professor como difusor de estratégias biomédicas do aluno saudável nas escolas
pactuadas ao PSE. Pelo fato desta pesquisa estar em construção, apresentamos alguns
resultados parciais, tais como: pelo PSE há o funcionamento de uma biopolítica que enreda
o professor como gestor de risco social, propondo uma participação utilitarista; no PSE o
professor vai se constituir agente da saúde, difundindo o investimento empresarial da
saúde, em formas gerais de cuidado sobre o corpo-espécie na produção do aluno saudável.
PALAVRAS-CHAVE: biopolítica, professor, aluno saudável.
ABSTRACT: This work is part of a PhD research in progress at the Graduate Program in
Education, whose theme is health education. The paper analyzes the documents that guide
and subsidize the School Health Program (PSE) while biopolitics care, in public schools. The
rationale of this program is linked to the construction of teacher 'health agent "in the
production of" healthy student. " To this end, systematic objectives are: historicizing
biopolitics in Michel Foucault to discuss the intersectionality of knowledge, of global social
and economic operators "elect" the public school as a strategic area of health. The research
method chosen in this research is qualitative with historical and genealogical approach of
Foucault. The research will be of bibliographic and documentary stamp with the use of field
diary on visits to PES coordination in Bethlehem, institutions: SEDUC, SEMEC, SESPA and
SESMA to raise documents circulating on the teacher as diffuser biomedical strategies of
healthy students in schools agreed to the PSE. Because this research under construction, we
present some partial results, such as the PSE is running a biopolitics netting the teacher as
social risk manager, propose a utilitarian participation; the PSE teacher will be health agent,
spreading business investment health in general forms of care on the body-species in the
production of healthy student.
KEYWORDS: biopolitics, teacher, student health

INTRODUÇÃO
O investimento na sociedade por indicadores de desenvolvimento globais e a
história das transformações econômicas se articulam com as táticas de saber-poder que se
materializam em instituições como a escola, considerada um “território de segurança”. A
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biopolítica, categoria estudada por Michel Foucault, é o grande investimento de forças que,
no final do século XVIII, reúne táticas de segurança sobre a população para governá-la. Por
ela, dispositivos de segurança funcionam como mecanismos de controle social, que insere o
fenômeno da população numa série de acontecimentos prováveis e estabelece os limites do
aceitável (FOUCAULT, 2008a).
É importante destacar que o poder como investimento na produção de vida começa
sua trama já a partir do século XVII com o poder disciplinar investindo sobre o corpo
individual como máquina de imprimir utilidade, funcionalidade e aperfeiçoamento
do corpo-anatômico. Porém, é somente a partir do final do século XVIII que vai haver
investimento no corpo-espécie, não mais na mecânica do corpo individualizado, adestrado e
dócil, mas na mecânica da manutenção da raça humana constituída por processos biológicos
específicos. “A velha potência de morte em que se simbolizava o poder soberano” se afasta
dessas modulações do poder pela potência de vida e “abre-se assim a era de um biopoder”
(FOUCAULT, 1988, p.151-152).
Embora as duas formas de poder (disciplinar e biopolítico) estejam interligadas e
coexistam, minhas análises destacam os arranjos e composições da biopolítica justamente
por esta permitir, ao examinar o objeto desta pesquisa, indagações sobre as tramas globais,
macropolíticos e ao mesmo tempo micropolíticos e específicos no território escolar sobre a
vida de determinados coletivos da população.
Acerca dessa discussão, esta pesquisa visa tensionar a interface “saúde e escola”,
como estratégia intersetorial do governo, nas práticas de cuidado com o corpo do aluno da
educação pública materializadas no “Programa Saúde na Escola (PSE)”. As ações, que são
geridas pelo governo federal e produzidas por equipes do Ministério da Saúde e/ou do
Ministério da Educação, podem orientar o currículo escolar juntamente com outros
operadores políticos.
Além das abordagens biomédicas sobre a constituição do saudável, há processos de
medicalização da vida que envolvem expertises 1 de normalidade e de certezas, cuja questão
remete à discussão em “saber quem vai exercer o poder de normalização”, a medicina, a
psicologia, a pedagogia, a economia? (FOUCAULT, 2011, p. 308). Nos processos de
subjetivação que circulam na escola, como no caso dos documentos do PSE, há
possibilidades de redução de multiplicidades e singulares na constituição dos sujeitos.
Portanto, a escola pode atuar também como clínica do corpo do aluno, ao pretender, através
do professor, anunciar verdades e “tratamentos” sobre a conduta indesejável.
Assim também, pela recomposição das tramas do poder, emerge o novo sujeito do
capitalismo que conjuga saudável com adaptável e que se pergunta “qual trabalho devo
operar em mim mesmo, qual elaboração que devo fazer de mim mesmo, qual modificação
de ser devo efetuar para poder ter acesso a verdade?” (FOUCAULT, 2010, p.171).
No cenário atual de práticas de governamentalidade de um Estado cada vez mais
regulador, as redes discursivas funcionam por regularidades de determinados saberes que
incitam modos de cuidado com o corpo. Assim, formas de assistência na saúde da população
são colocadas em discurso por saberes correlatos 2 que tramam a vida por mecanismos de
objetivação de condutas.
385F385F

386F386F

A BIOPOLÍTICA E OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA SOBRE A POPULAÇÃO NUM
DETERMINADO TERRITÓRIO
Para tratar do surgimento da biopolítica é preciso se mover pelo terreno das
diferentes práticas de governamentalidade sobre a população nos acontecimentos que
Refiro-me a competência e habilidade para tratar algo ou alguém. Ter know-how, ser perito ou
especialista em determinado conhecimento.
2 Saberes que produzem dispositivos de controle, utilidade e funcionalidade ao corpo do aluno.
Podem funcionar como dispositivo disciplinar a medicina, a psicologia, a pedagogia, a sociologia, a
estatística, a economia, entre outros saberes.
1
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constituíram a história. É necessário pensar formas, maneiras, dispositivos, estratégias que
foram acionados em diferentes épocas como produção de imperativos sobre a vida social.
Desde a orientação por condutas dóceis, obedientes às condutas participativas e
autogestoras.
Numa conjugação intrínseca de arte e governo são produzidas certas “artes de
governar” e não o Estado como uma teoria, como uma ciência pura ou uma entidade
essencialmente necessária e autoexplicativa. Artes de governar estudadas por Michel
Foucault (2008b) como práticas de governamentalidade que vão produzir intervenções do
Estado na vida. Entretanto, modos de governar que atravessam todas as relações, portanto,
que acontece dentro e fora de um governo instituído, como táticas sobre a melhor maneira
de gerir.
Segundo Foucault (2008b, p.7), no decorrer do século XVI veio a ser constituída uma
razão de Estado como um princípio que o tornava uma realidade específica e autônoma.
Entre essas maneiras de governar ancoradas nesse princípio da razão do Estado estão:
o mercantilismo como organização dos circuitos comerciais de enriquecimento pela
acumulação e concorrência permanente; a polícia que usava uma organização urbana
rigorosa com regulamentação indefinida do país; o exército e a diplomacia permanentes
como organização de um aparelho diplomático-militar para evitar qualquer unificação
imperial.
Ao invés de uma entidade histórica-natural a razão de Estado é pensada como o
correlato de determinadas práticas de governamento. Diferente da idade média com o
soberano, esta forma de governo “não precisava se preocupar com a salvação dos seus
súditos no outro mundo [...]”, nem “estender sua benevolência paterna” e nem estabelecer
“relações de pai e filho”. Nesta forma de governamento não existe o Estado em si, mas os
Estados, numa especificidade plural, ou seja, com maneiras de governar que se estendem a
instituições e grupos de pessoas pelo princípio da organização da produção, circuitos
comerciais, crescimento da população e concorrência permanente. (FOUCAULT, 2008b, p.78).
Da emergência de um tipo de racionalidade na prática governamental que regrava a
maneira de governar limitando a arte de governar, surge nos meados do século XVIII o
liberalismo, conforme analisa Foucault:
Como uma necessidade intrínseca de maior potencia nas estratégias de
governar, estabelece a máxima de recuar para governar, ou, governar
menos para governar mais. Uma limitação interna da arte de governar
para atingir determinados objetivos calculados com demarcação entre a
“agenda e non agenda, as coisas a fazer e as coisas a não fazer”
(FOUCAULT, 2008b, p. 17).
Com o liberalismo surge outro operador, a “economia política”, na qual a limitação
sobre a arte de governar não divide as pessoas, mas as coisas a fazer. Uma razão crítica que
vai objetar sobre o que é excessivo na prática governamental para demarcar o que seria
essencialmente preciso no governo das pessoas.
Uma forma de agenciar transações indefinidas sem depender de legitimidade dada
pelo poder jurídico. Logo, pelo liberalismo vai se materializar um jeito de governar que
relaciona estilo de vida, territórios, diversidades de fenômenos sociais com necessidade de
controle por políticas de gestão de riscos sociais. À medida que as vidas são relacionadas à
complexidade dos processos econômicos como: longevidade, saúde, maneira de se
comportar, o que vai orientar esse governo serão processos de normalização e organização
da vida social.
Em outras palavras o que a economia política descobre não são direitos naturais
anteriores ao exercício da governamentalidade, o que ela descobre é uma
certa naturalidade própria da prática mesma do governo” (FOUCAULT, 2008b, p. 22, grifo
nosso). Forças correlatas vão surgindo e agregando redes discursivas a regra da
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autolimitação da gestão liberal que produz a questão da verdade sobre os modos de vida da
população (ex.: população pobre deve receber instrução e cuidados, professores de crianças
e adolescentes precisam ser orientados para saber cuidar desse coletivo, o investimento em
políticas públicas precisa apresentar recursos humanos para agirem em conjunto e com
resultados quantificáveis). Ofertar mais e controlar de menos, promover e acionar a
participação pela cooptação de sujeitos.
A relação de poder na governamentalidade moderna incita nos sujeitos o
acoplamento a práticas gerais de segurança sobre a vida humana com baixa possibilidade
de tensão, de avaliação de estratégias com discussão permanente. Há, ainda, orientações de
incorporação de práticas de autogestão e autocontrole de variáveis sociais e econômicas à
maneira dos sujeitos de conduzirem a si e os outros.
Foucault (2008b), ao situar o liberalismo como governamentalidade moderna e
como cenário para o surgimento da biopolítica, vai indagar sobre as produções de redes
discursivas nas instituições sobre coletivos ou territórios. Como por exemplo: agir sobre os
direitos fundamentais à educação e à saúde fazendo-os valer de uma só vez através de
políticas públicas, produz um domínio de intervenção indefinida. Seria como estabelecer
objetivos limitados se movendo para objetivos ilimitados do campo da intervenção e da
expectativa de operadores internacionais como ONU, UNESCO, UNICEF.
Com o reinado da verdade na política, atualmente tem-se de forma potencializada o
governo da população por projetos e programas como práticas definidoras de regimes de
verdades, o que constituí nesta atualidade a era das políticas “por merecimento de direitos”.
Quero dizer que esse momento que procuro indicar atualmente, que esse
momento é marcado pela articulação, numa série de práticas, de um certo
tipo de discurso que, de um lado, legisla e pode legislar sobre essas
práticas em termos de verdadeiro ou falso. (FOUCAULT, 2008, p.25)
Posto o cenário acima, Foucault (1988) indaga a biopolítica como produção de forças
que investe numa racionalidade biológica chamada “espécie humana”. Nessa investigação a
máxima mais anunciada sobre o poder biopolítico é “deixar viver”, investir na vida da
população. Trama diferente da época clássica com o poder soberano, cujo direito estava
sobre a vida e a morte dos súditos com espoliações de seus bens e trabalho, com extorsões
e interdições.
É justamente no final do século XVIII e início do século XIX que vai ser forjado outra
mecânica do poder que não mais se apodera da vida para suprimi-la e/ou confiscá-la, mas,
por outros dispositivos, se apodera e se insere na vida do corpo social para conhecê-lo e
organizá-lo, cuidar e orientar, capacitar e prescrever-lhe atribuições (FOUCAULT, 1988).
Ora, a partir da época clássica, o Ocidente conheceu uma transformação
muito profunda desses mecanismos de poder. O “confisco” tendeu a não
ser mais sua forma principal, mas somente uma peça, entre outras com
funções de incitação, de reforço, de controle, de vigilância, de majoração
e de organização das formas que lhe são submetidas: um poder destinado
a produzir forças, a fazê-las crescer e a ordená-las mais do que a barrálas ou destruí-las. Com isso, o desejo de morte tende a deslocar-se ou,
pelo menos, a se apoiar nas exigências de um poder que gere vida e a se
ordenar em função de seus reclamos. (FOUCAULT, 1988, p. 148)
Esse trecho da obra história da sexualidade I traz elementos para pensar as condições
para o aparecimento da biopolítica ao se observar as mudanças nos objetivos da guerra no
século XIX. Nesse cenário as tessituras das relações de poder se deslocam da vontade
legítima do soberano sobre a vida e a morte, para a necessidade da afirmação da existência
e sobrevivência da espécie humana. A razão do Estado muda paradoxalmente, não é mais
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jurídica (de viver pelo soberano), mas sim biológica (de existência da população). Análise
que Foucault estende a este outro parágrafo:
Essa morte, que se fundamentava no direito do soberano se defender ou
pedir que o defendessem, vai aparecer como simples reverso do direito
do corpo social de garantir sua própria vida, mantê-la ou desenvolvê-la
[...]. As guerras já não se travam em nome do soberano a ser defendido;
travam-se em nome da existência de todos; populações inteiras são
levadas à destruição mútua em nome da necessidade de viver.
(FOUCAULT, 1988,p. 148-149)
Esse reverso do direito anunciado traz como efeito no corpo social a inscrição em
práticas que majorem suas forças, subdividam seus problemas, organizem suas
necessidades e façam aparecer suas potencialidades e, por outro lado, diminuam suas
falhas, minorizem as diferenças econômicas e sociais, enfraqueça as disparidades acusadas
pelos índices e indicadores globais. Daí a coordenação de ações políticas que incidam
diretamente na vida da espécie biológica.
Retomando uma citação de Foucault (1988, p.148), qual seja, “se apoiar nas exigências
de um poder que gere vida e a se ordenar em função de seus reclamos”, é possível visualizar
uma genealogia do funcionamento da biopolítica. As práticas acionadas sobre o corpo social
são pensadas em cima das suas necessidades atuais e sempre reatualizadas em torno dos
fenômenos que se constituem e se modificam num dado território. Com seres vivos, o
governo a ser exercido vai está situado no nível dos acontecimentos da própria vida social.
Portanto, a vida passa a ser pensada por estratégias políticas de combate ao vulnerável, ao
risco e ameaças a potência da vida na população.
Nas práticas biopolíticas os processos da vida, ao serem administrados nos diferentes
territórios como na escola, são organizados e submetidos a intervenções pelo dispositivo
“políticas públicas”. Como uma natural interface entre o biológico e o político a população é
pensada por necessidades sociais e econômicas cada vez mais gerais e menos individuais.
“Pela primeira vez na história, sem dúvida, o biológico reflete-se no político; o fato de viver
não é mais esse sustentáculo inacessível que só emerge de tempos em tempos [...]”
(FOUCAULT, 1988, p155).
De acordo com Foucault (1988, p. 155) “o homem ocidental aprende pouco a pouco o
que é ser uma espécie viva num mundo vivo, [...] ter condições de existência, probabilidade
de vida, saúde individual e coletiva”. Com uma nova composição da bio-história a população
se forma num território por misturas diversas e polimorfes e não por tipologia de uma raça,
por hierarquias, por marcadores sanguíneos ou através do tempo histórico (FOUCAULT,
2011). É justamente pela categoria “população em um território” que vai ser acionada
práticas biopolíticas como investimento na vida da espécie humana agindo nos conjuntos
de suas variações, indefinições, vulnerabilidades e polimorfismos.

A PRODUÇÃO DO SAUDÁVEL NO TERRITÓRIO ESCOLAR: PRÁTICAS DISCURSIVAS
DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)
O Programa Saúde na Escola (PSE) foi oficialmente lançado no ano de 2007 no
governo Lula como ação interministerial, entre os Ministérios da Saúde e da Educação, pelo
Decreto Presidencial nº 6.286. Contudo, o mesmo havia sido precedido pelo projeto saúde e
prevenção nas escolas (SPE) lançado em 2003 em Curitiba com a presença de representantes
do Ministério da Educação, da Secretaria de Atenção Básica, do Ministério da Saúde e da
UNESCO (BRASIL, 2006).
No lançamento do PSE em 2007 o discurso do governo federal enfatizou a ampliação
das estratégias de prevenção à saúde e destacou a justificativa da política intersetorial entre
os Ministérios da Saúde e da Educação pela melhoria da vida da população brasileira
(BRASIL, 2011).

– 1111 –

As ações na escola do então projeto saúde e prevenção nas escolas, concentravam-se
na prevenção da gravidez na adolescência e da DST/AIDS através de publicações didáticas
e da distribuição de preservativos. Deste modo, o seu foco era somente a produção de
estratégias para a saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens estudantes (BRASIL,
2011). Ou seja, saberes biomédicos que remetem a autoridade sobre o corpo social que
produz outros saberes no cuidado com a população, o que segundo Foucault:
Os médicos se dirigem aos diretores dos estabelecimentos e aos
professores, também dão conselhos às famílias; os pedagogos fazem
projetos e os submetem às autoridades; os professores se voltam para os
alunos [...] Toda uma literatura de preceitos, pareceres, observações,
advertências médicas [...] prolifera em torno do colegial e de seu sexo.
(FOUCAULT, 1988, p.34 e 35)
O Programa Saúde na Escola (PSE) ao ser examinado pelo viés do objeto de
estudo “o professor enquanto agente da saúde na produção do aluno saudável” será
analisado por meio da genealogia dos documentos produzidos pelos Ministérios da Saúde e
da Educação e por outros operadores como: ANVISA, DAB, IBGE, UNICEF, UNESCO
(manuais, cartilhas, sugestões de atividades, portarias, portfólio, etc,) que vão servir de
referencia na produção de redes discursivas de uma economia política.
Na perspectiva da produção do saudável na escola o currículo que circula, de
maneira difusa ou não, é matéria central na especulação de práticas de governo de condutas.
Portanto, há uma análise do curriculum como governamento disciplinar, como espécie de
acomodação, de adaptação de mecanismos de direção e intervenção sob a população
(NOGUERA-RAMÍREZ, 2011).
No currículo escolar, os discursos se compõem por ordenamentos que prescrevem
condutas e criam efeitos de verdade com seus enunciados na linguagem. Nas pesquisas de
Corazza (2001, p. 10) sendo o currículo “um dispositivo saber-poder-verdade de
linguagem”, é fácil imaginá-lo como um outro, o “ser falante”. Nessa lógica, continua a
autora, se o currículo fala ele vai nos dizer “o que quer”.
No entanto, quem são seus interlocutores? O que um currículo expressa em palavras
é invariavelmente uma cadeia de significação que remete a outros enunciados e assim,
pode-se dizer que a linguagem do currículo é um ordenamento e seleção para atribuir aos
outros uma vontade (CORAZZA, 2001).
Nesse sentido, as políticas públicas intersetoriais ou interministeriais na educação
escolar são pensadas como estratégias também do “fazer social” que podem ratificar o
currículo como espaço transversal de atuação coletiva, mas também como espaço de poder
e de lutas em torno de verdades que medicalizam a educação.
Silva (2004), em suas investigações, reflete sobre as perspectivas governamentais
de políticas no currículo, enquanto operacionalidade econômica e social sobre a vida:
Embora seja evidente que somos cada vez mais governados por
mecanismos sutis de poder tais como os analisados por Foucault, é
também evidente que continuamos sendo também governados, de forma
talvez menos sutil, por relações e estruturas de poder baseadas na
propriedade de recursos econômicos e culturais. (SILVA, 2004, p. 145)
A estrutura organizacional do PSE recomenda a promoção de práticas locais de
cuidado com a saúde. Entretanto, os indicadores de docilidade política e de
homogeneidades é o pano de fundo que move o investimento econômico na população. E
ainda, a busca pela qualidade de vida e produção da saúde, está, na maioria das vezes,
dissociada das relações constituídas na realidade escolar.
Nas práticas discursivas das cartilhas e manuais do PSE, a escola é um dos territórios
a ser controlado, vigiado e ensinado. Inclusive, uma das exigências para implantação das
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ações do PSE, de acordo com o documento Diretrizes para Implementação do projeto saúde
e prevenção nas escolas (um insumo do PSE) é incluí-lo oficialmente nas ações da escola
através do seu Projeto Político Pedagógico:
Ao sistema educacional, inserido no processo de transformação da
realidade econômica, política, histórico-cultural, corresponde, portanto,
uma parcela significativa de responsabilidade na formação integral de
sujeitos de direitos. Trata-se de um espaço institucional privilegiado para
a convivência social [...] favoráveis à promoção da saúde e a construção
de resposta social aos desafios para a sociedade. Planejar é apontar o
caminho que se quer percorrer. O Projeto Político Pedagógico nessa
ótica, torna-se o retrato do que a escola pretende desenvolver no seu
cotidiano. [...] Uma condição intrínseca à implementação do Projeto será
a inclusão de suas diretrizes e estratégias no Projeto Político Pedagógico
das unidades escolares, favorecendo a incorporação ao currículo e o
desenvolvimento da cultura de prevenção e promoção à saúde, na
experiência escolar cotidiana. (BRASIL, 2006, p. 15, grifo nosso)
Ressaltamos que no levantamento feito nas bases de teses de Universidades como
UFPA, PUCRS, UFMG, UFRJ, UNB, UFSC não foi encontrada nenhuma pesquisa em Programas
de Pós-Graduação em Educação que problematizasse os documentos produzidos em
programas governamentais de saúde para a escola, como no caso do PSE, e com indagações
acerca das orientações sobre a participação do professor. Também nestas não foram
encontradas discussões das regras discursivas nos documentos desse programa como
enunciados do professor agente da produção do aluno saudável e, tampouco, que colocasse
a biopolítica na movimentação desse debate.
Os programas atuais do governo federal endereçados à escola, sobretudo os que
dizem respeito à produção de práticas de cuidado via estratégias de intersetorialidade, nos
interrogam sobre os modos de subjetivação que estes produzem no aluno da escola pública.
Dessa inquietação construímos o seguinte problema de pesquisa: quais orientações e
tramas são produzidas pelo PSE na constituição do professor como “agente da saúde”
na escola, produtor do aluno saudável?
Este problema permite discutir as formas de atualização dos discursos biomédicos
e da economia política na educação escolar, ao mesmo tempo em que interroga a escola
sobre as estratégias atuais de governo dos corpos dos alunos no/pelo currículo. Portanto,
com este problema é colocada em xeque a construção da interface saúde-escola via
professor como estratégia do PSE.
Labra (2005) ressalta que ao longo do processo de consolidação do SUS se observam
políticas macro do Ministério da Saúde sendo reordenadas em ações micro em saúde, nas
quais “a utopia da cidadania ampliada” se materializa em projetos e programas de saúde
que vêem a escola como espaço de ações estratégicas e, portanto, como unidade prestadora
de serviços a ser gerenciada.
Assim, embora se priorizem atualmente políticas de ações intersetoriais/
interministeriais na escola, como estratégias governamentais sobre a população, estas
podem assumir a forma apenas de instrumento de aperfeiçoamento do sujeito e produzir
sanções normalizadoras e orientação de condutas sociais desejáveis num determinado
coletivo. E ainda, é importante destacar que embora o governo federal seja o gestor do PSE,
há a relevante presença de apoiadores, como: secretarias nacionais e, sobretudo,
organismos intergovernamentais como a UNESCO e o UNICEF.
Para as análises, estão sendo selecionados documentos com recorte entre os anos
de 2003 a 2015 encontrados no site do PSE como produção conjunta entre os Ministérios
da Saúde (MS) e da Educação (MEC) ou separadamente nos sites do MS (onde está a maioria
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das publicações) e do MEC e ainda, no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) e do Departamento de Atenção Básica (DAB) 3.
Por meio da análise documental emergem olhares dinâmicos que interrogam sobre
a história do presente. Assim, o documento não é um arquivo que nos revela o passado; nele
há intensidade de práticas que ajudam na produção de novos olhares no presente; nele
também há práticas vizinhas que se fortalecem mutuamente e constantemente.
(FOUCAULT, 2012). Portanto, pela análise documental é dada a visibilidade ao sujeito que
se quer na política proposta, quais os saberes que irão subjetivá-lo e quais espaços devem
ser geridos para tal.
387F387F

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora, como anunciado acima, esta pesquisa esteja no início de sua construção, as
anotações feitas até agora no diário de campo de visitas às instituições responsáveis pelo
PSE em Belém/Pa, indicaram o quanto as orientações prescritas nos manuais, cartilhas,
portarias, etc, nos seus vários documentos, são as únicas produções seguidas nas
intervenções nas escolas, e ainda, agenciadas com outros programas como: “Brasil
carinhoso”, “olhar Brasil”, “Brasil sorridente”, etc. Até o presente momento não foi
anunciada nenhuma produção local, de Belém do Pará, entre as equipes de saúde e os
professores das escolas como estratégias intersetorial de intervenção junto aos alunos.
Nas visitas, ao se indagar sobre formação/orientação dos professores, as
coordenações apontaram para os materiais difundidos pelo próprio PSE disponíveis nos
sites do programa. Neste ano de 2015, até última visita a essas coordenações no dia 5 de
maio, não havia ocorrido reunião do Grupo intersetorial municipal e nem estadual
composto por profissionais dessas secretárias para elaborar possíveis ações entre
profissionais da saúde e de escola, seja por motivo de greve na rede estadual de ensino, seja
por mudanças políticas de equipes locais do PSE. Atualmente, as ações estão sendo apenas
“pontuais” como, conduzir alunos pra consultório odontológico itinerante no hospital
universitário João de Barros Barreto.
Diante dessas considerações, a hipótese construída e que será ou não confirmada
ao longo da pesquisa, é que apesar do Programa Saúde na Escola apresentar a
intersetorialidade de saberes como seu princípio norteador e a integralidade no cuidado ao
aluno como estratégia, não há interlocução de saberes entre os profissionais da saúde e da
escola, o que há é a difusão de práticas biopolíticas de governo da população escolar
orientadas pelos documentos que acionam o professor como “agente da saúde” na escola. E
ainda, que nomeiam atividades “cotidianas” desenvolvidas pelo professor junto aos alunos,
como ações prescritas do programa e, portanto, com rubrica de população escolar saudável.
Mesmo em possíveis resistências dos professores as orientações do PSE, há nas
práticas discursivas naturalização de subjetividades normalizadoras de condutas saudáveis
na escola que indicam o aluno desejável, apto, em conformidade com o que se quer. Junto à
produção de responsabilização do professor quanto a vida saudável reduzida a estratégias
biomédicas, as prescrições dos documentos podem legitimar formas de medicalizar
condutas que ligadas a indicadores globais de desenvolvimento social reatualizam praticas
políticas de governo da população economicamente pobre.
O governo da vida de crianças, adolescentes e jovens da escola pública está
correlacionado mais a respostas globais de intervenção num determinado coletivo social,
do que a possibilidade de uma construção mais tensionada de saberes, que não só os
biomédicos. O grande efeito biopolítico dessas tramas será a diminuição de cuidados coextensivos a vida de cada um e de todos (ex.: moradia digna dos alunos, investimento

Os Ministérios da Saúde e da Educação são os principais produtores/autores desses documentos,
contudo, outras instituições como ANVISA, DAB, IBGE, SUS, OPAS, UNICEF, UNESCO subsidiam e/ou
produzem também os documentos utilizados pelo PSE e, em alguns casos, os trazem como referência
e analisadores na construção de estratégias na saúde na escola.
3

– 1114 –

estrutural nas escolas, equidade de oportunidades, etc). Produção política e ética da saúde
e não governo de um território em risco social.
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RESUMO: A presente pesquisa, de cunho documental e realizada nos arquivos do Centro de
Capacitação de Professores (CECAPRO), da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), do
município de João Pessoa, buscou problematizar os saberes constitutivos que inscrevem
novos modos para a formação continuada de professores. Nessa direção, privilegiamos os
conceitos de discurso, de enunciado e dos modos de subjetivação para pensar as novas
formas de como se produz a governamentalidade 2, de inspiração neoliberal e preconizados
pela política educacional brasileira. Do ponto de vista teórico-metodológico, tomamos de
empréstimo a noção de diário de campo proposta por René Lourau (1993) para pensar
práticas de pesquisa, e da constituição de sujeito em Michel Foucault (2013) para analisar
os novos modos de subjetivar do capitalismo contemporâneo. No dispositivo formação
continuada da SEDEC, os regimes de verdade, ancorados na prescrição da prática docente,
indicam como exercício de saber-poder para “tomadas de consciência de si” a partir dos
enunciados das competências e das habilidades e apoiados nas mudanças advindas do
mundo do trabalho. Desse modo, os professores, como ponto de inflexão de múltiplas forças,
passam a ocupar lugares específicos e a disputar determinados discursos constituidores de
saberes-fazeres pedagógicos.
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores. Discurso. Enunciado. Subjetivação.
389F389F

WORK MODES, SUBJECTIVELY MODES: PROBLEMATIZING THE DEVICE OF CONTINUED
FORMATION OF TEACHERS
ABSTRACT: This research, of experimental nature and held in Teacher Training Center Files
(CECAPRO), the Department of Education and Culture (SEDEC) in the city of João Pessoa,
pursued to problematize the constitutive knowledge that inscribe new modes for the
continued formation of teachers. In this direction, we promoted the concepts of discourse,
utterance and subjectively modes to think about new forms of how is produced the
governmentality of neoliberal inspiration recommended by the Brazilian educational policy.
From the theoretical and methodological point of view, we borrowed the notion of field
diary proposed by René Lourau (1993) to consider the research practices, and the subject
constitution of Michel Foucault (2008) to analyze the new modes of subjectively the
O conceito de dispositivo baseia-se na acepção descrita por Foucault (1979, p. 244) e diz
respeito a discursos, instituições, leis, enunciados científicos. Cabe registrar aqui que a
noção de “formação continuada” pode ser entendida como um dispositivo pedagógico.
2 Utilizamos a expressão governamentalidade para pensar nos diferentes modos sobre a
gestão da vida. Nesse sentido, segundo Foucault (1979, p. 291), entende-se por
governamentalidade como “[...] o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos,
análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante específica
e complexa de poder, que tem por alvo a população, por forma principal de saber a economia
política e por instrumentos técnicos essenciais os dispositivos de segurança”.
1

– 1117 –

contemporary capitalism. In the device of continued formation of CECAPRO, the truth
regimes, based upon the prescription of teaching practice, indicate as exercise for
knowledge-power “made of self-awareness” from the utterance, competencies, skills and
endorsed by the arising changes of the world of work. Thus, teachers, as a point of inflection
of multiple forces, now occupy specific places and to dispute certain constitutive discourses
of pedagogical knowledge and expertise.
KEYWORDS: Teachers Formation. Discourse. Utterance. Subjectivity.

INTRODUÇÃO
O debate em torno de uma política de formação e de valorização para o magistério
vem ganhando, nos dias atuais, uma importante visibilidade quando todos os autores sociais
envolvidos – os que pensam e fazem o cotidiano escolar – passam a refletir a partir dessa
mesma política sobre o papel do professor e a função da escola.
Em linhas gerais, temas como os da profissionalização docente, dos saberes-fazeres
do professor, da relação professor-aluno, dentre outros, apontam para a emergência de
novos referenciais teórico-metodológicos na tentativa de “superar”, também, uma prática
docente baseada em conteúdos didático-pedagógicos centrados na figura do professor.
Nesse sentido, e na esteira da formação dos cursos de licenciatura, as influências das
tendências pedagógicas oriundas dos conhecimentos teórico-metodológicos presentes nos
diferentes campos disciplinares como os da pedagogia tradicional, da pedagogia da escola
nova, da pedagogia técnica, da pedagogia crítico-reprodutivista e da pedagogia crítica
traduzem, historicamente, os modos como vêm sendo fabricados os saberes-fazeres
docentes. Desse modo, se configura, portanto, um território de intensas disputas ideológicas
sobre os saberes profissionais para a formação docente na história da educação brasileira.
Num olhar da formação de professores mais alinhado aos imperativos éticos e
morais de uma sociedade capitalística e ao mesmo tempo em que buscamos tensionar um
modo como somos inventados por um conjunto de técnicas e de procedimentos que
irrompem de discursos e enunciados de diferentes saberes constitutivos, é possível afirmar
o princípio de uma certa racionalidade técnica que instaura e produz discursos
pretensamente verdadeiros. Na esteira das competências e das habilidades para o
magistério, incita-se o trabalhador às regulações e às normas na cadência e nas
engrenagens, também pela sua dimensão virtual, do “sujeito-flexível” nas sociedades de
controle.
[...] Os ministros competentes não param de anunciar reformas
supostamente necessárias. Reformar a escola, reformar a indústria, o
hospital, o exército, a prisão; mas todos sabem que essas instituições
estão condenadas, num prazo mais ou menos longo. Trata-se apenas de
gerir sua agonia e ocupar as pessoas, até a instalação das novas forças
que se anunciam. São as sociedades de controle que estão substituindo
as sociedades disciplinares. [...]. (DELEUZE, 1992, p. 220)
Para Freitas (2011), o modelo de produção capitalista sempre procurou sonegar
instrução. No neotecnicismo do mundo globalizado e excludente, os experts da educação e
da psicologia vão aplicar seus conhecimentos para transformar a sociedade, e com seus
especialismos, buscam transformar uma determinada realidade social, em específico, a da
formação continuada de professores. Nesse contexto, as pedagogias “[...] e seus métodos de
ensino são conjuntos de tecnologias intelectuais ou ‘tecnologias humanas’ que participam
da normalização da conduta e da alma humana” (GARCIA, 2009, p. 227).
Polemizar os modos como nos tornamos “sujeitos da educação” é poder pensar a
formação inicial e continuada de professores interrogando certos discursos e práticas
hegemônicas que colocam a referida formação na ordem da macropolítica (DELEUZE;
GUATTARI, 1996). Estetizar a própria existência a partir de certos enunciados como os de
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um professor em contínuo processo de formação (consciente dos seus limites pedagógicos,
dos seus saberes específicos); atento a “autopunição” (atentar-se para a não produtividade
em sala de aula, a necessidade de atualização contínua); “panoptizar” tudo e a todos (os
binarismos “do certo e do errado” posto pela modernidade e que se enunciam no instante
em que os professores se reconhecem nesse discurso, nessa linguagem), é entender que os
mesmos são operados por processos de identificação em filigranas de uma rede complexa
de dispositivos de subjetivação (FOUCAULT, 2013), em que os professores são produzidos.
Pesquisas sobre a formação continuada de professores, como as investigadas por
Veiga e Silva (2011), Garcia e Alves (2012) e Ferraço (2012) apontam para a formação
continuada como uma condição importante para que as histórias dos professores possam
ser coletivizadas a partir de olhares críticos e inventivos; bem como, eles situam a escola
como lócus potente para as políticas de formação inicial e continuada buscando trabalhar o
que é singular no cotidiano escolar. E como analisar esse mesmo espaço constituído por
“terrenos movediços”, calcado por interesses econômicos e políticos, e cuja trajetória para
pensar as práticas docentes é desenhada, normalmente, de fora para dentro da escola?
Quase em um movimento alheio a autonomia da escola, espaço este em que discursos e
enunciados são disputados, a formação de professores, ao corresponder às reestruturações
produtivas decorrentes do mundo do trabalho, aponta para os antagonismos recorrentes
no contexto da escola e, certamente, para a formação continuada de professores. Um
primeiro aspecto a ser indicado diz respeito aos saberes constitutivos baseados em modelos
“prontos e acabados” e cujas palavras de ordem colocam em circulação novas fabricações
de sujeitos. Um segundo remete ao tão propalado “novo mundo globalizado” ao produzir o
sujeito da precarização, da destituição de direitos. E aqui mais uma vez indagamos: Tratarse-á a formação apenas de um novo modo de regulação do trabalho docente? Quais
concepções e modos de organização constituem, em específico, as políticas de formação
continuada de professores?
Nesse contexto, a profissionalização para o magistério ganhou visibilidade nas
políticas educacionais a partir de dois referenciais importantes inscritos nos seguintes
documentos: o advindo do Decreto n° 6.755 de 29 de janeiro de 2009 que versa sobre a
Política de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, e o Plano Nacional
de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) que sob a gestão da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), passa a fomentar
programas específicos de formação inicial e continuada de professores em parceria com
Estados e Municípios.
O que pretendemos colocar em discussão, nessa presente escrita, é pensar as
políticas educacionais em processo no Brasil como fabricação do sujeito a partir das novas
formas de como se produz a governamentalidade. A história para Michel Foucault não se
baseia na noção do sujeito advindo de um modo de pensar como essência, transcendência.
E os objetos não são entendidos como naturais. As condições para que irrompam um objeto
do discurso permite falar que “[...] ele não preexiste a si mesmo, retido por algum obstáculo
aos primeiros contornos da luz, mas existe sob as condições positivas de um feixe complexo
de relações” (FOUCAULT, 2013, p. 55). Nesse sentido, entendemos que a formação
continuada de professores traz em si seus regimes de verdade, reconfigurando
subjetividades na emergência dos discursos e enunciados que constituem e passam a falar
sobre os saberes-fazeres pedagógicos do professor.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Problematizar a formação continuada de professores na perspectiva da arqueologia
e da genealogia de Michel Foucault é poder falar da descontinuidade dos planos de onde fala
o sujeito, e que pode, atravessado por discursos e enunciados pretensamente verdadeiros,
assumir diferentes posições na “ordem do discurso”. Assumir tal perspectiva é desconstruir
os lugares fixos, as certezas “claras” que constituem modos de subjetivação produzidos nas
relações de poder, e que acabam por conduzir as nossas vidas. Segundo Biroli (2013, p. 123),
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na A Arqueologia do saber “[...] trata-se de negar a busca das origens do dizer e das
tradições, e visualizar os recortes, as relações de poder que constituem os discursos e a
própria história”.
Nesse sentido, a proposta da arqueologia não remete a nenhum começo, origem ou
“sondagem geológica”.
[...] Ela designa o tema geral de uma descrição que interroga o já dito
no nível de sua existência; da função enunciativa que nele se exerce,
da formação discursiva a que pertence, do sistema geral do arquivo
de que faz parte. A arqueologia descreve os discursos como práticas
especificadas no elemento do arquivo. (FOUCAULT, 2013, p. 161)
O discurso da modernização e racionalização em defesa da lógica das reformas de
Estado assume caráter prioritário a partir da década 1990 no Brasil (SINGER, 1999).
Reformar questões antigas frente às demandas impostas pelo capitalismo flexível (HARVEY,
1996), pelas inovações técnico-científicas, pelos imperativos da globalização dos mercados
(GEIGER, 2002), e baseados num regime de acumulação do capital, é o desafio de uma nação
que se propõe construir um novo sistema educacional tentando “superar” as questões de
um país desigual quando busca universalizar, em específico, o acesso e a permanência na
escola pública.
Por outro lado, essa mesma função do Estado produz e faz falar diferentes discursos
que atualizam os professores na lógica das competências e das habilidades em tempos de
biopolítica, do biopoder. Nessa direção, emergem documentos importantes como a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n° 9394, de 1996 e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, Parecer do
Conselho Nacional de Educação (CNE), Conselho Pleno (CP), n° 009/2001. Em linhas gerais,
nesses documentos e com maior expressão no do CNE/CP n° 009/2001, são traçados e
prescritos os modos de como os professores deverão ser constituídos.
O discurso, incluindo-se os sujeitos e as relações de poder, permite indicar para “[...]
um conjunto de enunciados que se apóia em um mesmo sistema de formação; é assim que
poderei falar do discurso clínico, do discurso econômico, do discurso da história natural, do
discurso psiquiátrico” (FOUCAULT, 2013, p. 131). O desafio teórico-metodológico da
arqueologia e da genealogia é colocar em suspenso as “certezas claras” sobre os objetos que
podem ser lidos, interpretados, à luz das frases, das palavras ocultas, aos olhos do
pesquisador pretensamente neutro e desimplicado. Não estamos afirmando que há um
lugar ou um modo “correto” para analisar como o homem se torna sujeito. O que estamos
privilegiando, nesse trabalho, é não tomar o lugar dos linguísticos, dos gramáticos, e, sim,
pode tensionar os ditos sobre uma determinada formação continuada de professores. É
nesse aspecto, sem dúvida, que Foucault (2013), no campo da análise enunciativa, afirma
que a mesma não pretende a descrição total da “linguagem” ou de “o que foi dito”.
Em toda densidade resultante das performances verbais, ela se situa num
nível particular que deve ser separado dos outros, caracterizado em
relação a eles e abstraído. Ela não toma o lugar de uma análise lógica das
proposições, de uma análise gramatical das frases, de uma análise
psicológica ou contextual das formulações: constitui uma outra maneira
de abordar as performances verbais, de dissociar sua complexidade, de
isolar os termos que aí se entrecruzam e de demarcar as diversas
regularidades a que obedecem. [...]. (FOUCAULT, 2013, p. 132)
Para Foucault (2013), linguagens e conceitos são discursos. Portanto, todo discurso
produz uma linguagem que fabrica e coloca o sujeito nas relações de saber-poder. É
oportuno afirmar que a questão importante na análise do discurso é perguntar pelos
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processos que produzem determinados regimes de verdade. Nesse contexto, é interessante
a reflexão de Veiga-Neto (2007, p. 92):
[...]. O conhecimento passa a ser entendido como produto de discursos
cuja logicidade é construída, cuja axiomatização é sempre problemática
porque arbitrária, cuja fundamentação tem de ser buscada fora de si, no
advento; discursos que são contingentes e também subjetivos.
Trata-se de situar os discursos como produzidos e produtores em uma certa
contingência da história. Um conceito de história pensado a partir do tempo descontínuo, e
produtora de efeitos que remetem a dispersão decorrente das várias posições possíveis de
serem assumidas pelo sujeito na formação discursiva. Trata-se, portanto, de pensar a
história como acontecimento. E na análise arqueológica, os discursos e os enunciados são
apreendidos como acontecimentos singulares. Na função enunciativa:
[...] o referencial do enunciado forma o lugar, a condições, o campo de
emergência, a instância de diferenciação dos indivíduos ou dos objetos,
dos estados de coisas e das relações que são postas em jogo pelo próprio
enunciado; define as possibilidades de aparecimento e de delimitação do
que dá à frase seu sentido, à proposição seu valor de verdade. [...].
(FOUCAULT, 2013, p. 110-111)
Para Foucault (2003), estamos inscritos numa “ordem do discurso” que acaba por
inscrever “verdades” em nossas vidas. Quando algo é descrito, colocado em termos de
discurso, temos a linguagem produzindo uma “verdade”, instituindo algo como uma
essência ou natureza. Discursos produzem práticas assim como práticas produzem
determinados objetos. Diferentes práticas produzem diferentes objetos (VEYNE, 1982). As
relações discursivas contidas nas formações dos objetos não são relações exteriores ao
discurso que o limitariam ou que possam sobrepor certas condições, certas formas.
Conforme assinala Foucault (2013, p. 56):
[...] Elas estão, de alguma maneira, no limite do discurso: oferecem-lhes
objetos de que ele pode falar, ou antes (pois essa imagem da oferta supõe
que os objetos sejam formados de um lado e o discurso, do outro),
determinam o feixe de relações que o discurso deve efetuar para poder
falar de tais ou tais objetos, para poder abordá-los, nomeá-los, analisálos, classificá-los, explicá-los etc. Essas relações caracterizam não a língua
que o discurso utiliza, não as circunstâncias em que ele se desenvolve,
mas o próprio discurso enquanto prática.
O enunciado, em Michel Foucault, não é um ato de linguagem ou um ato de
proposição. Ele é uma função que atravessa um domínio de estruturas e de unidades
possíveis. E como função de existência, o enunciado:
[...] pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se pode
decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles “fazem sentido”
ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de que são
signos, e que espécie de ato se encontra realizado por sua formulação
(oral ou escrita). [...]. (FOUCAULT, 2013, p. 105)
Como função de existência, o enunciado deve ser descrito como acontecimento. Nos
processos de subjetivação da formação continuada de professores que irão atuar na
educação básica, há uma certa regularidade e atualidade nos modos de pensar e de ser
professor. Problematizar o que dizemos e falamos sobre os professores em contínuo
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processo de formação, a partir de determinados discursos e práticas colocados em
funcionamento com seus regimes de verdade, é analisar um complexo feixe de relações que
permite identificar e descrever o enunciado, o discurso, pela sua regularidade.
Os enunciados “conscientes de seus limites pedagógicos”, “educação digital”, “metas
produtivas nas escolas” e “sujeito das competências e das habilidades técnicas e
pedagógicas” emergem e constituem modos de se perceber como, em específico, os dos
professores que passam a se reconhecer como sujeitos desses discursos, bem como das suas
correlatas práticas. Desse modo e segundo afirma Veiga-Neto (2007, p. 93):
[...] Isso equivale a dizer que as práticas discursivas moldam nossas
maneiras de constituir o mundo, de compreendê-lo e de falar sobre ele.
E, ainda que uma prática discursiva dependa da nossa vontade, essa não
é suficiente para gerá-la e fazê-la funcionar.
Para a análise da função enunciativa, Foucault (2013) vai dizer que não há
enunciado que não suponha outros, certamente, pela materialidade de certas condições
históricas de emergência. Nessa direção, o autor irá caracterizar quatro condições para que
uma sequência lingüística possa ser considerada e analisada como um enunciado: um
referencial – forma o lugar, a condição, o campo de emergência etc.; uma posição do sujeito
– posições que ele ocupa na ordem dos discursos; um domínio associado – coexistência de
outros enunciados; e uma existência material – os ditos, os escritos, etc. em um determinado
momento histórico.
Conforme Foucault (2013), um enunciado só tem sentido a partir das significações
formadas por diferentes campos de saber. Há discursos sobre o “sujeito da loucura”, o
“sujeito da norma”, o “sujeito da formação docente” apoiados em uma determinada
formação discursiva advinda da economia política, da psicologia, da administração, da
psiquiatria etc. Logo, trata-se da “[...] constituição interna do objeto, mas o que lhe permite
aparecer, justapor-se a outros objetos, situar-se em relação a eles, definir sua diferença, sua
irredutibilidade e, eventualmente, sua heterogeneidade; enfim, ser colocado em um campo
de exterioridade” (FOUCAULT, 2013, p. 55).
Analisar discurso e enunciado é buscar situá-los nas suas condições de emergência
histórica. Pensar a formação continuada de professores é interrogar determinados saberes
postos em funcionamento nas diferentes formas de racionalidade neoliberal. E como a
figura do professor passa a se constituir como objeto de diferentes saberes?

OBJETIVOS
Nesse sentido, e para tentarmos compreender as políticas de formação de
professores que a presente pesquisa documental buscamos, no objetivo geral, identificar e
analisar determinados saberes profissionais constitutivos para o magistério do Ensino
Fundamental I. Como objetivos específicos, buscamos descrever e problematizar as
concepções e os modos de organização que constituem a formação continuada; e
compreender como se fabrica um modo de ser professor em contínuo processo de formação.

CAMINHOS METODOLÓGICOS
Na presente pesquisa, propomos uma pesquisa documental levando-se em
consideração que os documentos representam uma fonte importante de dados. Para tanto,
utilizamos das análises discursivas propostas por Michel Foucault que, na perspectiva
arqueológica, os documentos são lidos como monumentos. Portanto, o documento “[...] não
é o feliz instrumento de uma história que seria em si mesma, e de pleno direito, memória;
[...]” (FOUCAULT, 2013, p. 8). A arqueologia se dirige ao discurso em seu próprio volume na
qualidade do monumento, pois não se trata de uma disciplina interpretativa. Como método
não busca um “outro discurso” velado, oculto, implícito.
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Nessa direção, o corpus da pesquisa constitui-se da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN), Lei 9394 de 1996, das Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação de Professores da Educação Básica e das Diretrizes Curriculares do Município
de João Pessoa, cujos documentos versam sobre a formação continuada.
Por fim, o conceito-ferramenta de diário de campo proposto por Lourau (1993) é
pertinente quando pensamos em tensionar um modo de pesquisa que escapa dos
“formalismos positivistas”, propondo uma pesquisa implicada, buscando romper com a
lógica da neutralidade científica. Junto com a analítica de Foucault (2013), pretendemos a
partir da sua obra A Arqueologia do saber, em especial, quando o referido autor trata da
análise enunciativa, problematizar uma fabricação do sujeito em uma certa formação
discursiva contida na formação continuada, e que irá falar e inscrever novos modos de ser
professor para o Ensino Fundamental I.

RESULTADOS
Os dados da pesquisa são polemizados pela dimensão analítica dos conceitos
foucaultianos de discurso e de enunciado para pensar as novas formas de
governamentalidade para a formação de professores. A tentativa na presente análise é
buscar descrever acontecimentos que irrompem em um determinado lugar e cujos
enunciados, como atos discursivos, podem ser “[...] aceitos e sancionados numa rede
discursiva, segundo uma ordem – seja em função do seu conteúdo de verdade, seja em
função daquele que praticou a enunciação, seja em função de uma instituição que o acolhe”
(VEIGA-NETO, 2007, p. 94-95).
Nas diretrizes curriculares da SEDEC são traçados registros que pautam novos
modos de trabalhar baseados na lógica das “competências, atitudes e habilidades”
constitutivos do perfil do educador. Desse modo, no dispositivo formação continuada
irrompe um conjunto de enunciados sustentado tanto por uma formação discursiva da
psicolinguística, da linguística e da didática sobre uma concepção de infância com vista à
mudança de atitude da prática pedagógica do professor; quanto por um conjunto de
enunciados afirmando uma concepção de prática docente apoiada nas metodologias da
ação/reflexão/ação do professor.
Nesse contexto e na proposta documental do processo licitatório n° 007763/2009
e, em específico, no âmbito do Programa de Formação Continuada, diz-se que:
O projeto deverá estar embasado em uma proposta metodológica
centrada na ação/reflexão/ação, tendo como suporte teórico a concepção
de que o conhecimento é construído pelo aluno, em situações de
interação. A metodologia da formação deve ter como ponto de partida o
contexto sócio-histórico, bem como a heterogeneidade de conhecimentos
dos profissionais da educação e de alunos da rede municipal de ensino.
[...]. (SEDEC, 2009, p. 7)
O que estamos propondo na analítica dos dados coletados no CECAPRO é assinalar
a inscrição de práticas pedagógicas específicas que irão constituir e balizar certas relações
do professor consigo mesmo. Nesse sentido, e segundo afirma Larrosa (2008, p. 54-55):
[...] os sujeitos não são posicionados como objetos silenciosos, mas como
sujeitos falantes; não como objetos examinados, mas como sujeitos
confessantes; não em relação a uma verdade sobre si mesmos que lhes é
imposta de fora, mas em relação a uma verdade sobre si mesmos que eles
mesmos devem contribuir ativamente para produzir.
Desse modo, discursos e enunciados sobre a formação continuada de professores
colocam em circulação posições a partir das quais os sujeitos passam a falar dos objetos que,
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tomados como naturais, passam a constituir “verdades” sobre o que dizem, pensam, sentem.
E que tipo de relação o professor vai estabelecendo consigo mesmo segundo uma
determinada vontade de verdade que produz saberes sobre a sua prática docente?
As diretrizes curriculares para 2012, da SEDEC, e elaborado pela Diretoria de Gestão
Curricular, como um arquivo, balizam e funcionam como manuais de orientações para a
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. Em um jogo de
relações que caracterizam o nível discursivo (FOUCAULT, 2013, p. 158), as diretrizes
curriculares emergem no contexto das transformações advindas do mundo do trabalho bem
como dos saberes oriundos de domínios específicos da economia, da sociologia, da
antropologia, da psicologia, da linguística etc.; e instauram normas e regulamentos tanto a
partir daquilo “[...] que pode ser dito – em termos de seus ‘conteúdos’, seus limites e suas
formas de se manifestar – quanto tudo o que vale lembrar, conservar e reativar. [...]” (VEIGANETO, 2007, p. 95).
Em uma rede de relações discursivas, as diretrizes se propõem, também, a promover
reflexões teórico-metodológicas sobre o processo pedagógico das escolas da rede
municipal. Ainda em seu corpus há menção sobre as metas que deverão ser alcançadas por
todos que pensam e fazem o cotidiano escolar, assim como para promover a implantação de
uma política de Educação Integral.
Para isso, a SEDEC investe no alcance da universalização do acesso dos
estudantes às Unidades Escolares e aos Centros de Referências e na
ampliação da jornada escolar, viabilizando a condição de permanência e
assegurando a crescente qualidade do ensino ministrado, numa
perspectiva de respeito à diversidade, considerando, assim, o princípio
da educação inclusiva. (SEDEC, 2012, p. 3)
Para Foucault (2013), há na densidade das práticas discursivas sistemas que fazem
emergir enunciados como acontecimentos – pelas suas condições e seu domínio de
aparecimento; e como coisas – entendendo sua possibilidade e seu campo de utilização.
Portanto, discurso da diversidade cultural, discurso da inclusão e discurso da cidadania são
constitutivos de signos, de palavras, e compõem um campo associativo que coexiste com
tantos outros enunciados que falam dos “sujeitos da educação”. E tornando o professor foco
de saberes específicos a partir de determinados dispositivos de poder.
Discursos e enunciados que instauram práticas com suas regras e normas,
produtoras de “regimes de verdade”, e que nos permitem falar de que modo somos
operados por processos de identificação, seja pelo discurso ou pelas condições de
dominação baseadas em noções pretensamente totalizantes e universais do sujeito.
Discurso advindo dos direitos humanos, da economia política, da psicopedagogia, o discurso
sobre a criança (sujeito em processo de desenvolvimento biopsicossocial) etc.
Identificamos uma recorrência sobre os processos avaliativos em curso,
notadamente, em relação e em conexão com os saberes advindos da linguística e da
psicopedagogia. No contexto da crise do trabalho baseado em um tempo de curto prazo
(SENNETT, 2007), são incorporados no processo de ensino e aprendizagem da criança
saberes que atualizam práticas pedagógicas do professor a escolarização do “sujeito do
discurso pedagógico”. Por essa dimensão, ganha visibilidade as aptidões potenciais
requeridas pela lógica capitalística do mundo do trabalho, bem como pelo discurso das
ciências que subjetivam modos de ser sujeito de uma “história específica e contingente”.
Nos ditos das diretrizes curriculares da SEDEC, há ainda, informações sobre a
proposta pedagógica e a avaliação do processo ensino-aprendizagem. No discurso sobre a
formação continuada assinala-se que a mesma:
[...] tem, em outros objetivos, propor novas metodologias e colocar os
profissionais a par das discussões teóricas atuais, com a intenção de
contribuir para as mudanças que se fazem necessárias para a melhoria
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da ação pedagógica na escola e, consequentemente, da educação. Serão
propostos cursos semipresenciais de Especialização, Lato Sensu, com
360 horas e de atualização com 60 horas. (SEDEC, 2012, p. 33)
Na gestão sobre a vida para produzir e “colocar os profissionais a par das discussões
teóricas atuais”, entendemos que esse enunciado instaura e remete, pela sua
heterogeneidade discursiva, os sujeitos a ocuparem diferentes espaços, ora de um
determinado lugar, ora de outro. Nesses diferentes espaços e em específico o da instituição
escolar, os enunciados se materializam, produzindo interditos, campos de luta, processos
de subjetivação, operando modos de sentir, de pensar, de existir. No enunciado: “[...] com a
intenção de contribuir para as mudanças que se fazem necessárias para a melhoria da ação
pedagógica na escola [...]”, cabe a formação continuada alinhar-se às demandas traçadas e
produtoras de novos sujeitos, em específico, para os professores em processo contínuo de
formação. Nas sociedades de controle, somos acionados para responder a todo instante aos
processos de assujeitamento oriundos do trabalho, da família, da escola, do hospital etc. Por
esses domínios baseados em fluxo contínuo, o signo “mudanças” corresponde a uma das
engrenagens postas pela lógica do biopoder que apresenta: “[...] por um lado as disciplinas,
as regulações, a anátomo-política do corpo, por outro a biopolítica da população, a espécie,
as performances do corpo, os processos da vida – é o modo que tem o poder de investir a
vida de ponta a ponta. [...]” (PELBART, 2003, p. 57).
Tomando o controle como fluxo intenso, é colocado em exercício um conjunto de
elementos relacionados aos efeitos de um discurso sobre a formação continuada. Enunciado
como “as mudanças que se fazem necessárias” instituem subjetivações em processos pela
formação discursiva da “meritocracia” e da “aptidão potencial” (SENNETT, 2006). Portanto,
naturalizam-se modos de ser um professor consciente dos seus limites pedagógicos, dos
saberes específicos pelo dispositivo do poder pastoral – a lógica da autopunição, da
confissão pelo sucesso ou fracasso dos alunos. Atentar-se para a sua não produtividade em
sala de aula e a necessidade imperiosa de atualização como fluxo intenso; pela lógica do
poder disciplinar do panóptico, ou seja, modos de panoptizar tudo a todos a partir dos
binarismos morais do “bem e do mal”, do “certo e do errado”, e postos em circulação pelo
discurso das ciências.
Nessa perspectiva e como assinala Veiga-Neto (2007, p. 111): “[...] nos tornamos
sujeitos pelos modos de investigação, pelas práticas divisórias e pelos modos de
transformação que os outros aplicam e que nós aplicamos sobre nós mesmos. [...]”. Do ponto
de vista da produção de verdades, produtores de relações de saber-poder, os professores
passam a se reconhecer nesses discursos, nessas linguagens.
Quando a SEDEC se ocupa do discurso da formação continuada propondo a
ação/reflexão/ação da prática pedagógica do professor, ela regula e atualiza, no interior das
escolas, um modo de operar a partir de enunciados sobre a figura do “professor competente
e habilidoso”. São produzidos efeitos de sustentação pela positividade das relações de
saber-poder. São modos de operar o pensar tomando como ponto de reflexão a origem dos
processos que fazem da escola um espaço de contradição, e que se faz necessário
transformá-la. Entraria em cena, de maneira individual, a vigilância constante que o
professor exerce sobre ele na relação com os resultados da sua ação pedagógica, com os
alunos, com o que ele precisa aperfeiçoar, alterar, transformar, pela lógica instituída dos
saberes que se ocupam do corpo, da vida?
Conforme afirma Foucault (2003, p. 35), o sujeito encontra-se obedecendo às
regulações, às regras de uma “política discursiva” que “[...] devemos reativar em cada um de
nossos discursos.”. Essa vontade de verdade e as condições materiais que produzem uma
certa regularidade da função enunciativa da formação continuada de professores apóia-se
“[...] sobre um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo
um compacto conjunto de práticas como a pedagogia, é claro, como o sistema de livros, da
edição, das bibliotecas, como as sociedades de sábios outrora, [...]” (FOUCAULT, 2003, p. 17).
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CONCLUSÕES
Construir diálogos intercessores com Michel Foucault para pensar a formação
continuada de professores é situar o dispositivo formação problematizando os processos de
subjetivação na emergência de uma nova tecnologia de poder – a biopolítica. Assim, nos
diferentes modos que fabricam diferentes individualidades, esse texto busca deslocar o
modo como se tem refletido sobre a formação e os pedagogismos que não param de se
ocupar e de instituir um certo regime de verdade para o magistério da educação básica.
Nas diretrizes curriculares, em específico, para a formação continuada dos
professores do município de João Pessoa, os discursos e os enunciados se constituem como
parte de um dispositivo de poder que opera pela dimensão capilar do micropoder. A
“realidade” do professor em formação situa-se na emergência dos saberes que constituem,
em uma rede discursiva, a adequar e a falar sobre as competências pedagógicas, os
processos de avaliação, as metodologias de ensino, o planejamento escolar, o plano de aula,
a “autoconsciência”, a “autopunião”, as inovações técnico-científicas etc.
Na construção de diálogos com Michel Foucault... Pensar como nos tornamos
sujeitos de uma determinada ordem do discurso é problematizar a formação continuada de
professores na constituição do sujeito. Entendido este como um feixe de múltiplas forças
que inventa e produz outras subjetivações no embate das práticas que regulam e
normatizam atitudes e comportamentos constitutivos, afeitos à governamentalidade
neoliberal em tempos contemporâneos. Uma tecnologia de poder apoiada nas artes de
governar pela lógica da gestão econômica da vida e do corpo.
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RESUMO: Considerando a vida encarnada na materialidade dos corpos simultaneamente
como alvo e ponto de resistência à biopolítica, o presente trabalho apresenta algumas
explorações iniciais acerca das políticas de subjetivação nos movimentos sociais. Segundo
Foucault, a resistência ao governo da vida na contemporaneidade passaria pela recusa ao
tipo de individualidade que nos foi imposto na Modernidade. Nesta operação, o pensador
francês faz coincidir os planos da subjetividade e da política, destacando que a resistência
ao poder passa necessariamente pela instauração de políticas de subjetivação nãoindividuais/individualizantes. A identidade, expressão fixa e naturalizada do indivíduo, tem
se constituído num importante operador das lutas sociais. Apresentamos alguns
apontamentos iniciais sobre as políticas identitárias no âmbito dos movimentos sociais, sob
a inspiração ética da ontologia-histórica-de-nós-mesmos, deixando-nos guiar pelas
seguintes questões: que efeitos as políticas identitárias têm produzido nas lutas sociais?
Como é possível constituir políticas de subjetivação não-identitárias no âmbito das lutas
sociais e garantir a força de coesão dos movimentos? O movimento chiapaneco e mundial
de insurgência zapatista nos inspira neste breve percurso exploratório.
ABSTRACT: Considering life incarnated in the bodies materiality, as both target and point
of resistance to the biopolitics, this work presents some initial holdings about the policies
of subjectivation in social movements. According to Foucault, the resistance to life
government in contemporary society would be refuse the type of individuality which has
been imposed upon us in the modernism. In this operation, the french thinker matches the
plans of subjectivity and politics, highlighting that the resistance to the power passes
necessarily through the introduction of policies of subjectivation nonindividual/individualizing. The identity, fixed expression naturalized of the individual, has
been an important operator of social struggles. We present some initial notes on the identity
policies on the social movements, under the inspiration of ontology of the present, letting
ourselves be guided by the following questions: What effects the identity policies have
produced in social struggles? How is it possible to build non-identity subjectivization
policies in the context of social struggles and to ensure the strength of cohesion
of movements? The Zapatist Movement inspire us in this brief exploratory path.
.
Escolhemos a rebeldia, isso é, a vida.
Subcomandante Marcos
Foucault, ao indicar a emergência do biopoder no final do século XVIII, situa a
entrada da vida no campo da política com a constituição de uma série de dispositivos e
estratégias biopolíticos que ampliam a lógica disciplinar, modelando não só o corpo
individual, mas o corpo coletivo da população e regulamentando a vida da espécie humana.
A expansão das tramas de poder para além do imediatamente político – o campo das lutas
políticas tradicionais, engendradas, sobretudo, pela relação capital-trabalho – foi
produzindo, paulatinamente, reconfigurações no campo das lutas sociais, fazendo da vida o
novo corpo a ser regulado:
[...] temos aí um processo bem real de luta; a vida como objeto político foi
de algum modo tomada ao pé da letra e voltada contra o sistema que
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tentava controlá-la. Foi a vida, muito mais do que o direito, que se tornou
o objeto das lutas políticas, ainda que estas se formulem através de
afirmações de direito. O “direito” à vida, ao corpo, à saúde, à felicidade, à
satisfação das necessidades, o “direito”, acima de todas as opressões ou
“alienações”, de encontrar o que se é e tudo o que se pode ser, esse
“direito” tão incompreensível para o sistema jurídico clássico, foi a
réplica política a todos esses novos procedimentos de poder que, por sua
vez, também não fazem parte do direito tradicional da soberania.
(FOUCAULT, 1988, p. 136)
A vida se converte em ponto de incidência e de resistência ao poder. Não apenas a
vida em sua acepção meramente biológica, mas a vida como experiência existencial, uma
“vida capaz de condutas” (COMBES apud PELBART, 2013, p. 232), vida que se materializa
nos corpos capazes de amar, de se relacionar, de trabalhar, de não obedecer, de sonhar, de
viver. Dentre tantos movimentos de resistência ao governo da vida, o Maio de 68 expressa
esta expansão do campo de lutas, pois, “lutava-se contra qualquer obstáculo que impedisse
a liberdade de invenção de novas formas de pensar, de sentir e de agir” (ABRAMO, 2008).
Estudantes, operários, dissidentes ocupam universidades, fábricas e ruas com barricadas,
grafittis e rebeldia, rebelando-se contra as opressões cotidianas e forjando na luta outros
modos de viver. A fronteira entre público e privado é mais um limite desfeito e o amor livre,
o direito feminino ao corpo, as relações de poder na cama, na escola e na rua forjam a pauta
das lutas, constituindo novos atores e movimentos sociais que se organizam em torno da
“[...] vida, entendida como as necessidades fundamentais, a essência concreta do homem, a
realização de suas virtualidades, a plenitude do possível” (FOUCAULT, 1988, p. 136).
Ao sul, nestas terras outrora colonizadas, vivemos um gradual deslocamento das
lutas políticas pela restauração do Estado Democrático no período da Ditadura Militar para
um momento posterior, onde emergem “novos sujeitos políticos” (COIMBRA;
NASCIMENTO, 2009), trazendo também novas reivindicações, novas lutas. A partir de então,
com períodos de menor ou maior intensidade, é possível visualizar a multiplicação das lutas
e movimentos sociais em diferentes esferas 1: no âmbito dos direitos coletivos, como as lutas
por direitos humanos, os movimentos ambientalistas, de reforma urbana e agrária; no
âmbito da cultura e dos modos de existência, como os movimentos de gênero, de etnia, de
afirmação de culturas locais, de segmentos sociais minoritários; movimentos de garantia de
direitos sociais (saúde, educação, moradia, etc.); associações em torno de biocidadanias
(portadores de patologias diversas); movimentos contra o capitalismo planetário (ações
antiglobalização, contra as políticas neoliberais, etc.); cibermovimentos, articulados a partir
das novas mídias, etc. (GOHN, 2013a; SILVA, 2014).
A multiplicação dos movimentos sociais e dos “sujeitos políticos” produziu
deslocamentos nas pautas e nas próprias lutas. Se a questão passou a ser construir outros
modos de vida, “realizar virtualidades”, como assinalara Foucault, a resistência ao poder se
desdobra para dentro dos próprios movimentos e nos leva a indagar quais as políticas de
subjetivação que os sustentam. Se as lutas em torno da vida expressam a aposta desejante
em outros modos de viver, recusando os modos estabelecidos, como esses ensaios de viver
diferentemente têm ocorrido nos movimentos sociais?
Os modos de viver se compõem na espessura espaço-temporal dos encontros, do
cotidiano, a partir de certas formas de organização da vida que se constroem
historicamente. Portanto, pensar políticas de subjetivação é afirmar que aquilo que somos,
os modos como pensamos, sentimos, lutamos ou desejamos não é expressão de um si mesmo
apartado das forças do mundo, mas que este si mesmo se constitui em meio a estas mesmas
forças (GUATTARI; ROLNIK, 1986). É na agonística entre a marca histórica e o intempestivo
do acontecimento que as políticas de subjetivação se engendram e se reconfiguram.
390F390F

1Cabe ressaltar que as diferentes esferas aqui apresentadas têm como objetivo destacar a pluralidade

das lutas, configurando determinados campos que se entrecruzam e produzem articulações variadas.
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Se a questão hoje, como destaca Foucault, seria menos “descobrir o que somos, mas
recusar o que somos” (FOUCAULT, 1995, p. 239) ou recusar aquilo em que nos tornamos,
na direção de uma ontologia histórica-de-nós-mesmos (FOUCAULT, 2000, p. 335), não é
possível pensar a resistência ao poder e a invenção de modos de vida outros, materializados
nos movimentos sociais, sem enfrentar a discussão sobre como temos nos constituído
subjetivamente ou, ainda, sem indagar que políticas de subjetivação têm se produzido.
[...] o problema político, ético, social e filosófico de nossos dias não
consiste em tentar liberar o indivíduo do Estado nem das instituições do
Estado, porém nos liberarmos tanto do Estado quanto do tipo de
individualização que a ele se liga. Temos que promover novas formas de
subjetividade através da recusa deste tipo de individualidade que nos foi
imposto há vários séculos. (FOUCAULT, 1995, p.239)
Recusar a individualidade que nos foi imposta, trata-se, portanto, também de um
problema político, pois, é por meio do controle subjetivo operado nos corpos, que é possível
sustentar certa organização social. Guattari (1986) já advertia para o fato de que a produção
de subjetividade é “a matéria-prima da evolução das forças produtivas” 2 e não há
possibilidade do capitalismo se manter como forma de organização da vida humana no
planeta sem que se instale “no próprio coração dos indivíduos” (idem). Foucault, por sua
vez, afirmou que o poder não apenas tem os indivíduos como alvo e efeito, mas também
transita por eles e é por meio deles que multiplica seus efeitos (FOUCAULT, 1999, p. 35).
O indivíduo, portanto, como forma subjetiva engendrada na Modernidade e
sustentada pelo capitalismo, nos encerra na homogeneidade e na fixidez da identidade
perpetuamente investida pelos sistemas de normalização.
391F391F

O que me parece característico do modelo de controle atual é o fato de
que ele é exercido sobre cada indivíduo: um controle que nos fabrica,
impondo-nos uma individualidade, uma identidade. [...] Em outras
palavras, eu não acho de maneira nenhuma que a individualização se
opõe ao poder, mas, pelo contrário, eu diria que nossa individualidade, a
identidade obrigatória de cada um é a conseqüência do poder e um
instrumento contra aquilo que ele mais teme: a força e a violência dos
grupos. (FOUCAULT apud REVEL, 2011, p. 84)
Ainda que o próprio Foucault (2006) já indique um horizonte pós-disciplinar e
Deleuze (2000), seguindo a inspiração foucaultiana, destaque as modulações da sociedade
de controle no que se refere aos processos de individualização, apontando sua distensão
para controles dividuais, acreditamos que o modo-indivíduo, em especial, em sua faceta
identitária ainda persiste, em especial no campo das lutas sociais.
Recusar a regulamentação da vida no capitalismo contemporâneo passa, portanto,
necessariamente pela invenção de outros modos de desejar, de pensar, de estabelecer
relações coletivas, de cuidar de si mesmo e do outro, distintos da individualidade que nos
constitui, não apenas no âmbito das chamadas relações interpessoais mas, também,
fundamentalmente, no âmbito das lutas coletivas e movimentos sociais , pois, como adverte
Guattari,

“Se os marxistas e progressistas de todo tipo não compreenderam a questão da subjetividade,
porque se entupiram de dogmatismo teórico, isso em compensação não aconteceu com as forças
sociais que administram o capitalismo hoje. Elas entenderam que a produção de subjetividade talvez
seja mais importante do que qualquer outro tipo de produção, mais essencial até do que o petróleo e
as energias. ” (GUATTARI; ROLNIK, 1986)
2
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[...] a circunscrição dos antagonismos sociais aos campos econômicos e
políticos – a circunscrição do alvo de luta à reapropriação dos meios de
produção ou dos meios de expressão política – encontra-se superada. É
preciso adentrar o campo da economia subjetiva e não mais restringir-se
ao da economia política (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p. 33)
Assim, emerge todo um campo de problematização referido às políticas de
subjetivação dos e nos movimentos sociais, configurando uma dimensão da luta e
transformação social que não diz respeito apenas às formas materializadas nos temas e
objetos de luta – afirmação de direitos, busca de uma nova ordem social, por exemplo – mas
às formas subjetivas que (se) constituem (n)o movimento.
A forma subjetiva identitária acaba por ser uma marca de diferentes movimentos,
seja associada ao próprio engajamento político – identidade-militante – ou ao objeto da luta
política – identidade de gênero, por exemplo. Do ponto de vista histórico, esta parece ser
uma operação recente, pois, como lembra Hobsbawm (2011) os movimentos sociais e
políticos de massa, inspirados nas grandes revoluções, sempre tiveram pautas universais e
a emergência de identidades coletivas, com pautas específicas, emergem com especial força
nos E.U.A, na década de 1960, conjugadas à questão étnica.
Ainda que parta de uma perspectiva teórica distinta, Hobsbawm também aponta
que a identidade resulta de relações de subjugação, destacando quatro pontos a esse
respeito: 1) as identidades coletivas definem-se negativamente, ou seja, nos contituímos
identitariamente não exatamente pelo que somos, mas pelo que não somos: “‘Nós’
reconhecemos-nos como ‘nós porque somos diferentes ‘deles’. Se não houvesse um ‘eles’ de
quem fôssemos diferentes, não teríamos de perguntar-nos quem nós ‘somos’”
(HOBSBAWM, 2011, p. 344); 2) Ninguém tem uma única identidade, somos a composição
de diferentes características, mas a política identitária nos constrange a privilegiarmos
apenas uma de nossas características, que, doravante, nos definirá; 3) As identidades não
são fixas e podem mudar; 4) As identidades dependem dos contextos, os quais são
importante fator de mudança identitária.
A política de subjetivação identitária fixa um modo de existência, constituindo
endurecimentos existenciais que se expressam, por um lado numa lógica binária, que faz
parecer que tudo que não é igual ou semelhante deve ser combatido em nome da “afirmação
da identidade” e, por outro, obstrui as processualidades existenciais inerentes ao
movimento da própria vida, que possibilitaria deslocamentos subjetivos e a dissolução
desta forma subjetiva, em nome de uma coerência e adesão à unidade/identidade da luta
política.
A forma identitária opera, portanto, um duplo investimento: nos militantes em sua
existência particular e no próprio movimento social, dando-lhes uma face única, totalizada,
em nome da coesão e da unidade da luta. Foucault já afirmara que os processos de
individualização e massificação, longe de serem excludentes ou antagônicos, se
complementam e se retroalimentam, sustentando o governo da vida em sua dimensão
individual e coletiva (FOUCAULT, 1999). Entretanto, tal funcionamento, não expressa uma
“escolha” das pessoas em suas existências singulares ou dos coletivos na sua organização,
antes os precedem como arranjos de dizeres e fazeres constituídos historicamente, a partir
dos quais esta lógica opera.
Como construir a unidade da luta sem recorrer à política identitária? Tão habituados
estamos à ideia de lutar “pelo que somos” que esquecemos, como sinaliza Hobsbawm, que
antes deste arranjo histórico recente, lutávamos por um mundo onde queríamos viver,
independentemente de quem fôssemos. O historiador inglês reafirma o caráter
universalista das lutas de esquerda, destacando sua diferença em relação aos movimentos
sindicais:
A posição socialista não era simplesmente que as pessoas eram
“trabalhadores manuais ou intelectuais”, mas que os trabalhadores eram
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essencialmente o agente histórico necessário para transformar a
sociedade. Assim fosse quem fosse que quisesse lutar pelo futuro deveria
juntar-se ao movimento dos trabalhadores. (HOBSBAWM, 2011, p. 347)
Mary Castro (2000), por sua vez, destaca de que modo a política identitária reduz a
visibilidade sobre o campo de forças que engendra as relações de subjugação, naturalizando
a identidade e invisibilizando as condições materiais de sua produção, pois
“[...] sem refazer o mapa dos processos de exclusão econômica e cultural,
as inclusões serão, repito, sempre seletivas, quanto a sujeitos e a
dimensões ou tipo de identidades. Evitar-se-ia as combinações
alquímicas entre as identidades [...], e particularmente, as rupturas. ”
(CASTRO, 2000, pp. 172-173)
A identidade simultaneamente totaliza e fragmenta. Totaliza numa suposta essência
constituinte, “aquilo que somos” e fragmenta, pois, ao tomar um traço como fundamento
identitário, exclui não só todos os demais traços existentes, mas, o que Mary Castro indica
com agudeza, as “combinações alquímicas [...] e [...] as rupturas” (idem). A política
identitária, portanto, obstaculiza o movimento, a irrupção do intempestivo, de processos de
subjetivação diferenciantes, “ alquímicos”, capazes de produzir mudanças em cada
existência particular, mas também nos modos coletivos de viver, inaugurando “rupturas”.
Engendra-se, deste modo, um plano paradoxal, pois, ao afirmar certa identidade
coletiva, em busca da superação das relações sociais de minorização, alguns movimentos
sociais acabam por se embaraçar ao modo de subjetivação que os constrange na
permanência e na prisão identitária, por eles combatido. Portanto, nos parece urgente
colocar em análise o que vimos fazendo de nós mesmos em nossas lutas coletivas e
ensaiarmos políticas de subjetivação que desestabilizem a biopolítica identitária
hegemônica e se abram à variação inerente aos movimentos da vida, afirmando um campo
de experimentação e criação de novas formas coletivas de viver.
Nessa direção, tomamos o Movimento Zapatista como um acontecimento, uma
singularidade histórica que instaura fissuras nas políticas de subjetivação identitárias,
abrindo o presente para outros possíveis. Este movimento, que foi se organizando ao longo
da década de 1980, com forte inspiração nos movimentos revolucionários latinoamericanos, apareceu publicamente em janeiro de 1994, quando homens e mulheres, em
sua maioria indígenas, ocuparam cidades da região de Chiapas, no México, em oposição à
política neoliberal materializada na criação do Tratado de Livre Comércio entre Estados
Unidos, Canadá e México, o NAFTA. Inspirados na luta de Emiliano Zapata, revolucionário
mexicano do início do século, estes homens e mulheres se denominavam Exército Zapatista
de Libertação Nacional (EZLN) (ARELLANO; OLIVEIRA, 2002).
A luta dos zapatistas vem sendo construída desde então a partir de um processo de
ação política e afirmação das diferenças que se sustenta na multiplicidade e em estratégias
coletivas e autogestivas. O discurso zapatista não contempla metas, não busca realizar o
grande acontecimento, “a Revolução”, mas viver um processo permanente de criação de um
mundo novo. O EZLN organiza o movimento de resistência à precarização da vida
empreendida pelas políticas neoliberais e apoia a constituição de governos autônomos
paralelos ao Estado Mexicano que passam a autogerir coletivamente a vida das
comunidades em diferentes aspectos: saúde, educação, justiça. (SUBCOMANDANTE
MARCOS apud STRECK, 2010).
Constituído majoritariamente por grupos indígenas e afirmando esta condição como
marca de sua existência, expressa em suas condutas cotidianas, incluindo as práticas de
organização coletiva, tal condição não constitui uma identidade, naquele sentido apontado
por Hobsbawm, como aquilo que os identifica e os opõe aos “outros”. Sua diferença,
afirmada em tempos de globalização homogeneizante, é um modo de resistir ao
aplainamento subjetivo operado pelo capitalismo contemporâneo, mas não se constitui
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numa marca essencial identitária, que os constrangeria na fixidez. Subcomandante
Insurgente Marcos, até há pouco o rosto múltiplo do EZLN, afirma a esse respeito: “O
movimento zapatista representa o símbolo de quem resiste a ser sacrificado dentro de um
mundo padronizado. Nesse mundo, ou as diferenças se integram, deixando de ser
diferenças, ou são eliminadas. ” (SUBCOMANDANTE MARCOS apud ARELLANO; OLIVEIRA,
2002, p. 43)
Marcos, o homem sem-rosto, como os demais zapatistas, sempre usando o gorro
negro, além de seu título de subcomandante nos faz lembrar que é só um nome, o movimento
se constitui de muitos Moisés, Marias e que todos, inclusive o Sub, devem “mandar,
obedecendo” e que, apesar de serem chiapanecos, indígenas, mexicanos não limitam sua
luta à conquista de direitos básicos sistematicamente negados pelo Estado mexicano, mas
vão além, lutam por “um mundo onde caibam muitos mundos, um mundo que seja uno e
diverso.” (ARELLANO; OLIVEIRA, 2002)
A unidade aqui se articula à diversidade e não à identidade. Ao romper com a lógica
identitária, que transforma o outro num não-eu e apostar na diferença como marca
constitutiva do movimento da vida, abre-se espaço para a emergência de políticas de
subjetivação e lutas coletivas que afirmem a diversidade em lugar da identidade,
inaugurando possibilidade reais de construção de um mundo onde caibam muitos mundos.
Os índios de Chiapas não são os únicos humilhados e ofendidos deste
mundo: em todas as partes e épocas, a despeito de raça, de cor, de
costumes, de cultura, de crença religiosa, o ser humano que nos gabamos
de ser soube sempre humilhar e ofender aqueles a quem, com triste
ironia, continua a chamar seus semelhantes. [...] Chiapas foi, neste
últimos anos, o lugar onde os mais desprezados, os mais humilhados e os
mais ofendidos do México foram capazes de recuperar intactas uma
dignidade e uma honra nunca definitivamente perdidas, o lugar onde a
pesada lousa de uma opressão que dura há séculos se despedaçou para
deixar passar, na vanguarda de uma procissão interminável de
assassinados, uma procissão de viventes novos e diferentes, estes
homens, estas mulheres e estas crianças de agora que nada mais estão
reclamando que o respeito pelos seus direitos, não apenas como seres
humanos desta humanidade, mas também como índios que querem
continuar a ser. [...] Do outro lado dos Altos de Chiapas não está apenas o
governo do México, está o mundo inteiro. Por muito que se tenha tentado
reduzir a questão de Chiapas a um mero conflito local, cuja solução só
deverá ser encontrada no quadro estrito da aplicação das leis nacionais
[...], o que está se jogando nas montanhas chiapanecas e na selva
Lacandona ultrapassa as fronteiras mexicanas para vir atingir o coração
daquela parte da humanidade que não renunciou nem renunciará nunca
ao sonho e à esperança, ao simples imperativo de uma justiça igual para
todos. (SARAMAGO apud ARELLANO; OLIVEIRA, 2002, p. 35)
E Marcos, que por duas décadas encarnou o rosto múltiplo da multidão insurgente,
em 25 de maio de 2014declarou sua própria morte ou o desaparecimento do que chamou o
personagem Subcomandante Marcos. Criado para dar voz às muitas vozes silenciadas, para
ser visto e ouvido quando só havia invisibilidade e silenciamento em relação à miséria, à dor
e à existência destes deserdados do sul, o Sub se transformara, passados vinte anos, numa
distração. Marcos morre para que a vida possa prosseguir com outro personagem, este
também ficcionado a partir do real, o Subcomandante Galeano, cujo nome foi emprestado
do combativo escritor uruguaio e cujo nome real (?) era José Luis Solís, zapatista
assassinado por paramilitares no dia 2 de maio do mesmo ano. Ao morrer, Marcos abre
caminho para Galeano e tantos outros, sem nome, sem voz, sem rosto, re-viverem nas lutas
cotidianas e nos lembrarem que a vida é muito além dos nossos corpos individualizados,
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com nome próprio, identidade civil, de gênero, de classe. A vida vive nas lutas sem nome,
sem propriedade, sem liderança ou vã-guarda, ainda que alguns de nós, como lembrou o
Sub, em seu derradeiro pronunciamento, soframos de nostalgia antropológica ou nostalgia
militante. (SUBCOMANDANTE MARCOS, 2014)
Pirotecnias desidentitárias, uma morte calculada para libertar a vida, enfim, trata-se
de criar “alguma coisa que serve, finalmente para um cerco, uma guerra, uma destruição
[...]” para que “[...]se possa passar, [...] se possa avançar, [...] se possa fazer caírem os muros”
(FOUCAULT, 2006b, p. 69). Ao controle da vida pela biopolítica contemporânea, opõem-se
tanto o pirotécnico francês como o mexicano, mas ambos manejam uma arte sutil, que
consiste em lutar a luta de cada dia, entre a sombra e a luz, extraindo da matéria dos dias e
dos sonhos, um mundo onde caibam todos os mundos, fazendo da camuflagem
desindividualizante, um modo de vida. “Podemos escapar destes pessimismos sem cairmos
na promessa revolucionária, no anúncio do entardecer ou da manhã? Eu creio que é isto que
está em jogo, atualmente” (idem, p 96)
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RESUMO: A incorporação do vocabulário nosológico nas vozes da Educação contemporânea
vem possibilitando uma ampla discursivização de crianças e jovens como subjetividades
portadoras de transtornos mentais. Esta pesquisa faz uma inflexão para pensar os
comportamentos transbordantes das salas de aula como condutas-em-resistência, através
das quais podemos realizar um “diagnóstico de devires”. Assim, a partir das noções de
estética da existência e de cuidado de si, esta pesquisa reproblematiza o olhar sobre as
condutas insurgentes na Educação, trazendo a personagem Estamira, do documentário
brasileiro dirigido por Marcos Prado, para ensaiar relações educativas mais além da
normalização, da identidade, da tolerância e da inclusão, desafiando-nos à construção de
uma relação-outra com a verdade na Educação, numa perspectiva menos jurídicoeconômica e mais ético-estética.
ABSTRACT: The incorporation of nosological vocabulary on voices of contemporary
education has enabled a wide discursivization regarding to children and youth as
subjectivities with mental disorders. This research makes a shift to consider the
overflowing behavior in classrooms as-conduct in-resistance, through which we can realize
a "diagnosis of becomings". Thus, from the aesthetic notions of existence and self-care, this
research quarrels the look on insurgents conduct in Education, bringing Estamira, character
in the Brazilian documentary directed by Marcos Prado, to rehearses educational relations
further standardization, identity, tolerance and inclusion, challenging us to build a
relationship-one with the truth in Education is a less legal and economic perspective and
more ethical and aesthetic.
Eu sou a beira do mundo. Eu sou Estamira. Eu sou a beira.
(Estamira)
[...] eu era criança, então eu não entendia bem o que era TDAH, era déficit
de atenção na verdade, então eu demorei um pouquinho, tipo 10/11
anos, daí que eu descobri. Eles só me passavam os remédios. [...] A escola
tipo pede para ir para o psicólogo, todos os colégios. Daí diagnosticaram
que eu tinha TDAH. Daí minha mãe começou a procurar um monte de
médico para ajudar. [...] Eu tinha medo porque eu não sabia direito o que
era, daí eu tinha um pouco de medo. [...] depois que eu descobri o que era
e descobri porque eu ficava mal. Tipo: eu não tive infância, sempre
sozinho. Ele [o remédio] era um isolador. Ele fazia com que eu ficasse
mais calmo porque a dosagem... Eu não me lembro qual que era... Daí
acabava dificultando muito para mim. (Bentinho, que, aos 14 anos,
decidiu interromper por si próprio a medicação para TDAH que ingeria

Doutora em Educação. Professora Adjunta no curso de Cinema da Universidade Estadual do Paraná
– Unespar, campus Curitiba II/Faculdade de Artes do Paraná (FAP), onde participa do Grupo de
Pesquisa Cinema: Criação e Reflexão (CineCriare – Unespar/CNPq). Também é pesquisadora do
Laboratório de Investigação em Corpo, Gênero e Subjetividade na Educação (LABIN - UFPR/CNPq).
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desde os 8, confrontando a verdade do poder médico assumida por sua
escola e sua família ) 2
39F39F

Aqui, ó, o retorno, quarenta dias. Presta atenção nisso. Olha, e ainda mais,
eu conheço médico, médico mesmo, direito. Entendeu? Ela é copiadora.
Eu sou amigo dela, eu quero bem a ela, quero bem a todos, mas ela é
copiadora. Eles estão fazendo sabe o quê? Dopando quem quer que
seja com um só remédio. Não pode. O remédio, quer saber mais do que
a Estamira? Presta atenção. O remédio é o seguinte, se faz bem, para, dá
um tempo. Se faz mal, vai lá, reclama, como eu fiz três vezes, na quarta
vez que eu fui atendida. Entendeu? Mas eu não quero mal deles, não. Eles
tão copiando. O tal do Diazepan então... Entendeu? Se eu beber
Diazepan, se eu sou louca visivelmente, naturalmente, eu fico mais
louca. (Estamira)
Bentinho é, aqui, a representação da infância infame da escola. Representa estes que
têm habitado esta zona fronteiriça do aluno-paciente: reside na limiaridade que demarca,
num só golpe, a condição daqueles que, cada vez mais numerosos, estão engrossando,
porque categorizados numa identidade legitimada pela psiquiatria hegemônica de nossa
época, a população dos “laudados”/dos “casos de inclusão” das salas de aula, indo muito
além dos casos inscritos nas categorizações clássicas das deficiências. Bentinho é a infânciabeira porque é a infância que percorre os caminhos marginais que têm aberto grandes
fissuras na educação contemporânea: a população infantil que, antes considerada nos
paradigmas da normalidade, hoje vem sendo patologizada e discursivizada em inúmeros
transtornos mentais, tais como Transtorno de Conduta, Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade, Transtorno de Oposição e Desafio, Transtorno Global do Desenvolvimento,
Espectro do Autismo, Dislexia, dentre muitas outras classificações. Bentinho representa,
enfim, a beira do mundo da consagrada pedagogia. Estamira também habita a zona
fronteiriça. Habita o espaço marginal da cidade e dos indivíduos saudáveis: é catadora dos
“restos e dos descuidos”, é enlouquecida. Habita os surtos. Na beira, ambos, Bentinho e
Estamira, cada qual a seu modo, resistem ao discurso psiquiatrizante e
neurofarmacologizante. Cospem para fora as contenções químicas que se tentam lhes impor
em nossa era farmacopolítica, esse “panóptico comestível” que, já nos chama a atenção
Beatriz Preciado, “se instala até confundir-se com a estrutura do vivente” (2008, p. 141).
Neste artigo, a fim de tensionar este movimento das biopolíticas contemporâneas
que tem tomado as condutas dos sujeitos como diagnósticos de transtornos mentais,
especialmente assombrada pelo agigantamento do discurso psiquiatrizante no campo da
educação escolarizada, tomo a noção foucaultiana de estética da existência e cuidado de
si como a dobradiça articuladora para reproblematizar o discurso psiquiatrizante a partir
da presença artistada de Estamira, buscando vestígios transhistóricos da parresia cínica,
localizada por Foucault na experiência helenística da Antiguidade Clássica, para pensar a
elaboração de processos de subjetivação que, fazendo a denúncia dos exercícios do poder
que tentam sequestrar nossos corpos em políticas de vida que insistem em tão somente nos
tornar sujeitos viáveis a uma dada moral de obediência e encaixotamento a códigos

Por seu desencaixe e sua solidão, tal qual Dom Casmurro, chamarei a este estudante de Bentinho.
Então com 14 anos, Bentinho deu este depoimento – gravado em áudio – à sua professora de
Português, em setembro de 2013. Agradeço à professora que cedeu-me o áudio desta conversa com
Bentinho. Encontrei-a em aulas de Análise do Discurso na Especialização em Estudos Linguísticos e
Literários na Universidade Estadual do Paraná – campus de Paranaguá/Paraná. Durante
interlocuções estendidas nos intervalos das aulas, partilhando suas inquietações da docência na
Educação Básica, a professora falava-me de seu encontro com Bento.
2

– 1138 –

normalizadores, possam vislumbrar a capacidade que temos de criar possibilidades-outra
de existência.
Estamira Gomes de Sousa foi catadora do Aterro Metropolitano de Jardim
Gramacho, o maior lixão a céu aberto da América Latina, na Baixada Fluminense, na cidade
do Rio de Janeiro, e morreu, aos 70 anos, em 2011. Foi diagnosticada como doente mental.
Laudaram-na como portadora de uma loucura crônica. Lá onde o regime psiquiatrizante
diagnosticou transtorno, o fotógrafo-cineasta Marcos Prado diagnosticou devires. Ele a
encontrou em 2000, quando estava envolvido, desde 1994, num projeto fotográfico em
Gramacho, registrando aquele cotidiano, aquele cenário e aqueles seus personagens,
trabalhadores que catam, do lixo, a vida. Foi então que, num filme nominado Estamira,
Marcos Prado (2004) documentou as profundas difrações e a impressionante lucidez da
catadora-desatinada. É esta a mulher que assim enuncia:
A minha missão, além d’eu ser Estamira, é revelar a verdade,
somente a verdade. Seja mentira, seja capturar a mentira e tacar na cara,
ou então ensinar a mostrar o que eles não sabem, os inocentes… Não tem
mais inocente, não tem. Tem esperto ao contrário, esperto ao contrário
que tem, mas inocente não tem não […].
Ante a tanta captura psiquiatrizante neste nosso tempo em que a economia geral do
poder, em nome do imperativo da segurança e da imunização ao que o Outro pode trazer de
risco, constrói-se, em grande medida, a partir de técnicas farmacopolíticas, as lentes de
Marcos Prado ousaram capturar outra coisa: um discurso-em-poesia, um dizer-emcoragem, uma alma-em-franqueza, um corpo-desafiador dos poderes. Nisto que faz um
filme valer a pena, está fundamentalmente o fato de que este não é um documentário que,
de modo presunçoso, coloca-se como quem dá voz à Estamira, nem tampouco comete “a
indignidade de falar pelos outros” 3, mas, ao contrário, é uma obra que abre-se ao dizer desta
mulher que, já dona de sua palavra, oferece-nos, ela própria, através do Cinema, uma
abertura ao devir.
Estamira é essa mulher que, menina, foi violentada pelo avô e, depois, teve seu corpo
arregaçado, estuprado, dilacerado e descartado por uma secular e autorizada invasão
heteromasculina. Pelo machismo nosso de todos os dias, foi ofertada à prostituição e foi
traída. Tanta dor não se aguentou e transbordou. Estamira foi, então, internada,
psiquiatrizada, farmacologizada. Entretanto, nas dobras do poder, apropriando-se de seu
corpo e do seu dizer, faz-se atitude-em-resistência e, escandalosamente, prefere o lixo à
clínica psiquiátrica.
Se construimos uma cultura que tem legitimado a violência, a violação e o
assenhoramento dos corpos das mulheres, que tem legitimado o heterossexismo e o
estupro, que tem perpetuado as desigualdades sociais, o racismo, a degradação humana e
do planeta em nome do dinheiro, a medicalização dos corpos, o cientificismo, a hipocrisia
de nossas religiões cristãs, é justamente tudo isso – sacramentado pela nossa moral – que
Estamira torna intolerável e esbraveja na praça pública de Gramacho, lá onde está todo
mundo porque é lá onde está o transbordo, a reunião daquilo que “sobrou” de todo mundo.
394F394F

Numa conversa entre Michel Foucault e Gilles Deleuze, transcrita num texto intitulado Os
intelectuais e o poder, publicado primeiramente em Microfísica do Poder (FOUCAULT, 2002a) e
também no quarto volume da coleção brasileira de Ditos & Escritos, Deleuze, em certo momento, diz
a Foucault algo de muito bonito e, o mais interessante, é que esta enunciação se faz na sequência de
um argumento que relaciona as sujeições dos corpos infantis no sistema escolar: “Se as crianças
conseguissem fazer entender seus protestos em um maternal, ou mesmo simplesmente suas
questões, isso bastaria para causar uma implosão no conjunto do sistema de ensino. Na verdade, esse
sistema em que vivemos não pode suportar nada: daí sua fragilidade radical em cada ponto, ao
mesmo tempo que sua força de repressão global. Na minha opinião, o senhor foi o primeiro a nos
ensinar alguma coisa de fundamental, tanto nos seus livros quanto em um domínio prático: a
indignidade de falar pelos outros” (DELEUZE, 2010, p. 40, grifos meus).
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E, por meio de enunciados que tiram dos trilhos a nossa lógica, ao “tacar em nossa cara”
tanta mentira naturalizada, “taca” também, afrontosamente, uma verdade ético-política
manifestada em sua própria existência.
Estamira, destemidamente, em sua objetificação-transtornada, traz o falar visceral
para desnaturalizarmos o funcionamento desta abundante estratégia biopolítica de
psiquiatrização dos corpos. Desse modo, entendemos que Estamira nos provoca o
pensamento acerca dos sentidos que podem trazer a noção de estética da existência para a
educação, os sentidos de uma verdade em educação – a verdade menos como retórica
disciplinar (no eixo do saber e do controle do corpo), mas como condição ética, ou seja, como
aquilo que está atrelando o si mesmo à palavra que enuncia e que somente isto pode
autenticar a busca pela autonomia, os exercícios de autoridade e as práticas de liberdade.
Assim é que vai enlaçando-se isso que constitui um dizer verdadeiro à educação entendida
como governo de si e do outro. Se não mais podemos negar que a Educação é,
imanentemente, uma forma de governo das condutas, no sentido de que aí está implicada
uma condução do outro, que, de modo ontológico, implica sempre, antes, uma condução de
si, que relações isto tem com uma ideia de falar a verdade, verdade esta colocada, agora, na
dimensão de uma técnica de si, de uma forma de ser, isto é, de uma maneira de relacionarse consigo mesmo?
Estamira, essa do dizer franco, essa do verbo valente, essa contracondutora dos
poderes (médico, pedagógico, econômico, religioso) que sustentam a racionalidade
governadora de nossos corpos; esta mesma, Esta-mira, faz acontecer, quero arriscar, um
aceno parresiástico cínico em nossa contemporaneidade e isto, parece-me, pode contribuir
para uma reflexão sobre nossa atualidade ético-moral no campo da Educação. Mas, então, o
que significa a parresia? E mais: o que pode mobilizar em nós essa aproximação entre
Estamira e a forma da enunciação parresiástica mais especificamente oriunda do Cinismo
na antiguidade grega?
A noção de parresia é desenvolvida com vigor por Foucault em seus dois últimos
cursos (1983 e 1984), intitulados O Governo de Si e dos Outros e A Coragem da Verdade,
respectivamente, embora em A hermenêutica do Sujeito (curso de 1982) a centralidade de
tal estudo já esteja mencionada. A parresia supõe, de modo geral, a instância de um falar
francamente, cujo verbo corporeifica-se no modo como o indivíduo vive as verdades que
enuncia, assumindo os riscos deste dizer, sendo esta indissociabilidade entre palavra e
atitude de vida aquilo que tornará possível a existência numa condução ética e estética. Em
síntese, a parresia
[...] é uma maneira de dizer a verdade tal que abrimos para nós mesmos
um risco pelo próprio fato de dizer a verdade. [...] é uma maneira de abrir
esse risco vinculado ao dizer-a-verdade constituindo-nos de certo modo
como parceiro de nós mesmos quando falamos, vinculando-nos ao
enunciado da verdade e vinculando-nos à enunciação da verdade. Enfim,
a parresía é uma maneira de se vincular a si mesmo no enunciado da
verdade, de vincular livremente a si mesmo e na forma de um ato
corajoso. A parresía é a livre coragem pela qual você se vincula a si
mesmo no ato de dizer a verdade. Ou ainda, a parresía é a ética de dizera-verdade em seu ato arriscado e livre (FOUCAULT, 2010a, p. 63-64).
É importante destacar esse imbricamento que a parresia produz entre ato de
verdade e ato de liberdade, uma vez que é, antes, o próprio compromisso com a busca da
vida-livre que impele o indivíduo a nunca abster-se de dizer a verdade. De certa maneira, o
“obrigar-se à verdade” e o abrigar-se na verdade que, paradoxalmente, o expõe, tudo isso
não é nada mais do que o exercício máximo de liberdade. Em seus estudos tardios, Foucault
vai nos mostrando como, por trançar a dimensão do colocar-se em perigo/ do comprometer
a própria vida na verdade que enuncia/ no dizer-a-verdade como prática de liberdade/ no
renunciar a quaisquer status e regras externas de enunciação, o ato parresiasta vai
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adquirindo um sentido específico, no âmbito da atividade filosófica como prática e arte de
si. É assim, pois, que a noção de parresia vai aparecendo lateralizada ao tema do cuidado de
si nos estudos foucaultianos e também umbilicalmente ligada ao cultivo de uma estética da
existência. Com Foucault, vamos vendo que o cuidado de si – que na Antiguidade está ligado
a uma tessitura de uma arte de si, de um obrificar/artistar a si mesmo, desse fazer de si
mesmo uma criação constante com vistas a transformar-se e a elevar-se, o que culmina
nessa atitude estética da existência – implica, necessariamente, essa forma ética de
manifestação da verdade contida no gesto parresiasta. Desse modo, podemos dizer que a
parresia é condição de possibilidade do cuidado de si ou, se preferirmos, somente existe
cuidado de si quando há prática da parresia.
Foucault nos permite compreender, ainda, que o tema da parresia é, enfim, uma
“modalidade do dizer-a-verdade” que difere radicalmente de outros discursos que
ganharam uma hegemonia de verdade entre nós, isto é, com os quais nós, os modernos,
temos constituído nossas relações com a verdade. Assim é que o filósofo nos leva a
compreender que uma história das relações entre o sujeito e os atos de verdade pode nos
dar uma chave fundamental para que possamos desbravar quais são nossas potências de
fazer algo de novo, de inventivo e de realmente transformador diante das formas de
subjetividade legadas pela modernidade. A nossa relação moderna com um discurso
verdadeiro ancora-se numa produção enunciativa do saber que, independentemente se
quem a diz a vive, reside no próprio enunciado e na posição-sujeito (e não no modo-de-ser
sujeito) que o pronuncia, desde que autorizado por um suporte institucional, podendo ser
as relações entre discurso-de-verdade e modo-de-vida, inclusive, antagônicas. A nossa
vontade de verdade é a da ciência moderna, bem como é a da moral que, desde um visão
essencialista de sujeito, pauta-se na ânsia normalizadora, na obediência a regramentos
exteriores e na extração de si por diversas práticas confessantes subservientes. Portanto, a
verdade do discurso psiquiatrizante, pode-se dizer, é desta ordem, sendo que nossa
sociedade o reconhece como verdade porque referendado por um saber legitimado como
verdadeiro: a verdade da ciência médico-psi hegemônica, um saber proclamado por
posições-sujeito institucionalizadas. A verdade psiquiatrizante do nosso regime
farmacobiopolítico não é, nem de longe, a verdade da parresia. A verdade da parresia é de
outra natureza. É o “[…] ato pelo qual o sujeito, dizendo a verdade, se manifesta, e com isso
quero dizer: representa a si mesmo e é reconhecido pelos outros como dizendo a
verdade”(FOUCAULT, 2011, p.4).
Neste espectro parresiasta é que consideramos a figura de Estamira uma força
crítica aos saberes instituídos e aos poderes dominantes que têm regido nossa relação com
a verdade, especialmente com a verdade psquiatrizante com que temos construindo nossos
encontros com os mais jovens no campo da educação. Estamira recusa a verdade
psiquiatrizante, atirando-nos, numa autenticidade desvairada e dasaforada, a palavra-outra
que é seu próprio ato de vida. Desse jeito estamírico – bombástico e metralhador –, é capaz
de fazer atravessar em nós a verdade que tanto quer revelar-nos e, portanto, a aposta desta
pesquisa é que, na atitude de Estamira, temos um traço contemporâneo da parresia,
notadamente advinda do Cinismo. Mas por que esta tentativa de aproximação entre
Estamira e o Cinismo? O que isto pode nos dizer em relação a este fenômeno da nomeação
dos corpos infantis, quando escolarizados, a partir da sintaxe psiquiátrica? Ora, parece-nos
que Estamira e os infantis, em todo o seu prenúncio cínico e em toda a sua infâmia, estão
produzindo contestações em nossa gramática moral de sujeitos modernos e têm tornado
intolerável a nossa experiência de si e do outro tão atrelada à régua da Norma e dos velhosnovos códigos de normalização. Neste sentido, se talvez ouvíssemos Estamira e se talvez
ousássemos esta-mira-outra, poderíamos ver, nos transbordamentos da infância - para os
quais só temos respondido com laudos psiquiátricos, medicações e intervenções
judicializantes -, germes de um novo modo de existência.
É no decorrer de seu último curso no Collège de France, A Coragem da Verdade, que
Foucault, passando por uma análise da parresia socrática, chega à parresia cínica. Mostranos, então, essencialmente a partir da aula de 29 de fevereiro de 1984, que a forma filosófica
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do Cinismo inaugura algo mais nesta sinfonia entre ação e discurso que caracteriza o logos
parresiasta. Há entre os cínicos um para além entre prática de vida e dizer verdadeiro, um
para além da união dizer-fazer e este para além diz respeito a um dizer-corpo-fazer de modo
afrontoso, a um verbo que se faz corpo manifestando-se de modo escandaloso, atrevido,
insolente. O cínico não é a figura da temperança e do equilíbrio, tal como o é a figura
socrática. O acento está numa forma de vida assumidamente experienciada na rudeza, na
pobreza, na marginalidade, no expatriamento, na renúncia das dependências de vínculos
familiares, no despojamento de toda condição que possa aprisionar. É somente, então, em
face desta escolha existencial, reduzida ao seu mínimo necessário, que se colocam as
condições vitais do franco-falar cínico. É, pois, aqui, então, na ética cínica, que respiraria, a
nosso ver, Estamira, a catadora-delatora, a louca-constrangedora, a transtornada-cínica,
aquela que denuncia na própria vida muito de nossa hipocrisia moral e social.
A verdade de Estamira, ultrajantemente, estampa o ultraje dos nossos dispositivos
de veredicção psiquiatrizantes. Nela, há um corpo cuja resistência é também um
chamamento a transformar este nosso regime de verdade normalizador, esta vontade de
verdade de nossa atualidade farmacopolítica. Tal como expõe seu corpo à contaminação do
lixo que manipula, Estamira também mete as mãos nos detritos de nossa
governamentalidade neoliberal. Com isto queremos dizer que, no fervilhamento do gigante
e fétido chorume de Gramacho, o grande jardim-monturo que acolhe os dejetos da vida na
cidade, há o transbordamento de Estamira cultivando e exigindo uma experiência ética de
pertencimento e liberdade para muito além dos reclames neoliberais de liberdade
contentados em ser mera experiência econômico-jurídica, que é o que tem gerido as
reivindicações da inclusão nas práticas de governamento de nossa atualidade. Em Estamira,
temos um verbo-imagem e uma imagem-que-verbaliza. Em Estamira, há uma existência
corporal como ato escandaloso de enunciação da verdade e, assim, o convite é pensarmos
como esta relação – o verbo que se faz carne, a palavra encarnada, a imagem que verbalizase, a discursividade do corpo – pode promover deslocamentos nas percepções sobre nossa
própria experiência tardo-moderna. Isto significa lançar-se aos perigos de perceber a
potência ético-política que se movimenta em Estamira e que pode estar se movimentando
também nos jovens cujas condutas transtornantes regurgitam não somente as “contenções”
neurofarmacologizadoras de seus corpos, mas, ao fazerem isto, cospem a/ cospem na tão
benevolente inclusão patologizante que têm pretendido conduzir nossas condutas.
Assumidamente, foram os próprios filósofos que encorporaram esse modo de vida
– manifestador da verdade escandalizante e escandalizadora – os atribuidores, a si mesmos,
do epíteto de Kynikós, que no grego concerne a cachorro. Os cínicos, então, são aqueles que
testemunham uma vida-cão, uma vida que, imprimindo no próprio corpo latidor a verdade
que diz, está pronto a morder; uma vida que é, também, a prontidão à entrega absoluta, o
contentamento apenas com o que se faz essencial, a disposição em colocar a própria vida
em risco pelo outro, bem como é a vida da lealdade irredutível.
Como que personagem do cenário apocalíptico e caótico de Sétimo Selo, de Ingmar
Bergman, numa elaborada e impactante fotografia em preto e branco, Estamira – a
discursividade de um corpo e de um modo de vida – nos é apresentada numa espécie de
prólogo cinematográfico. Há memórias de seu “jardim”: objetos-decoração que têm a marca
de seu suor e de seu olhar estético, recolhidos em sua labuta no lixão. Há a mão-da-louca, o
olhar-em-delírio. Há o logo caminho errante da catadora, cruzando com imensos caminhões
de lixo, sobrevoada pelos urubus. Há o encontro companheiro com os cachorros moradores
do aterro. Há um corpo que carrega uma mochila e sua indumentária-lixeira. Há seu
despimento ao ar livre, no local público do lixão.
Há o rosto do cão e há o rosto da mulher. É assim que vamos assistindo Estamira
empoderar-se em sua vida-cão. E é assim, porque chegada ao grau de animal, expondo-se
publicamente, que vamos sendo arrombados, dinamitados pelo verbo contundente e
esbravejador, mostrando-nos o que é realmente indispensável, ao mesmo tempo em que
denunciando os excessos, os esbanjamentos, o consumismo, o descuido para com o mundo:
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Isso aqui é um depósito dos restos. Às vezes é só resto, e às vezes vem
também descuido. Resto e descuido. Quem revelou o homem como
único condicional ensinou ele conservar as coisas, e conservar as coisas
é proteger, lavar, limpar e usar mais o quanto pode. Você tem sua
camisa, você está vestido, você está suado. Você não vai tirar a sua camisa
e jogar fora, você não pode fazer isso.
Eu não vivo por dinheiro, eu faço o dinheiro. Eu que faço. É você que faz.
Eu não vivo pra isso e por isso. Eu é que faço! Não tá vendo eu fazer?
Entendeu agora?
Vida desapegada e desgarrada. A verdade estamírica pode ser exposta porque nada
há a perder. Em Estamira, é pela linguagem da loucura, de conexão mítica, que nossa
racionalidade, nossa sensatez, nossa lógica cartesiana, a nossa presumível sanidade é
devassada. Estamira, por tudo que diz, na vida-rude que, “ciente sentimentalmente”,
escolhe, que livremente assume, cospe em nossa cara quem é que está na condição alienada:
“Vou explicar pra vocês tudinho agora, pro mundo inteiro. É, cegaram o cérebro, o gravador
sanguíneo de vocês, e o meu eles não conseguiram”.

Na força de seu corpo-cão-feiticeiro, invocando e fundindo-se no cosmos e na
natureza, Estamira, em toda a sua lucidez-alucinada, consegue envergonhar a nossa
pretensão de lucidez e ensaia, para nós, um canto: “a tua lucidez não te deixa ver… ”. Não se
trata aqui de uma idolatria da loucura, de uma estetização da miséria, mas justamente da
crítica da produção da loucura e da miséria por um modo diferente de enunciação da
verdade assumido por Estamira: o que está em jogo é uma espécie de encenação dramática
do corpo em sua aparição ao mundo, diante dos outros. Encarnando a precariedade radical,
esta mulher realiza uma forma de resistência ascética que é, ao mesmo tempo, um repúdio
a toda forma de conformismo, resignação, passividade, resiliência.
Diante da multidão de catadores, dispara: “Isso aqui é um disfarce de escravo.
Escravo disfarçado de liberto, de libertado […]”. Tal como as reações químico-orgânicas que
fervilham a decomposição do lixo, Estamira, em seu dizer-verdadeiro, põe a nu a fabricação
histórica da pobreza e do racismo, bem como é capaz de anunciar novas composições de
vida-em-comum:
O homem não pode ser incivilizado, todos os homens têm que ser iguais,
têm que ser comunista. Comunismo é a igualdade. Não é obrigado todos
trabalhar num serviço só, não é obrigado todos comer uma coisa só, mas
a igualdade é a ordenança que deu quem revelou o homem o único
condicional, e o homem é o único condicional, seja que cor for. E eu
sou Estamira, eu não importa. Eu podia da cor que fosse. Eu, formato
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homem par, mas eu sou Estamira e eu não…mas eu não admito, eu não
gosto que ninguém ofende cores e nem formosura. O que importa,
bonito é o que fez e o que faz, feio é o que fez e o que faz. Isso que é feio.
A incivilização que é feio. Comunismo superior, o único comunismo.
Por tudo isso, Estamira compreende as poderosíssimas estratégias discursivas, ou
melhor, os jogos de verdade que nos atravessam, os quais ela nominará de “Trocadilo”, o
poder da linguagem que tem constituído as verdades com as quais todos nós, sujeitosmodernos e tardo-modernos, temos nos olhado, olhado a alteridade e olhado o mundo.
Podemos, assim, entender que o Trocadilo é a retórica médica, a retórica pedagógica da
educação escolarizada, a retórica da ciência, a retórica midiática, a retórica religiosa, a
retórica política dos nossos Estados e das nossas Instituições. Aliás, em todo o seu potencial
cínico, é pela imagem do “Trocadilo” que Estamira mostra a quem se opõe com veemência,
quem é o seu inimigo, a quem está afrontando, o que está sob seu furor provocativo e
contestatório. Estamira, então, nada mais faz do que denunciar os artifícios retóricos deste
“Trocadilo safado, canalha, assaltante de poder, manjado, desmascarado!”.
Estamira resiste, enlouquecida e corajosa, especialmente ao poder médico que
assim a sentenciou numa identidade psiquiatrizada: “Atesto que Estamira Gomes de Souza,
portadora de quadro psicótico de evolução crônica, alucinações auditivas, ideias de
influências, discurso místico, deverá permanecer em tratamento psiquiátrico
continuado”. Nas ações das biopolíticas contemporâneas em saúde mental, Estamira, como
sujeito de direito, é “acolhida” pela rede de psiquiatrização dos corpos e a indicação de
tratamento continuado em seu laudo vai dizer desta complexa malha de controle que
manter-se-á vigilante à sua vida, construindo-lhe – e esse parece ser um dos pontos de
articulagem das ações do poder em nossa sociedade – enquadramentos identitários.
Há na memória de Estamira as marcas de um tempo em que a loucura foi confinada
pelo olhar e prática médica. O corpo de sua mãe também fora alvo do poder psiquiátrico.
Todavia, há uma clivagem, um deslocamento entre os exercícios do poder disciplinar
incididos sobre o corpo-enlouquecido de sua mãe – a internação, os eletrochoques, a camisa
de força – e as tecnologias farmacobiopolíticas que lhe transpassam em nossa
governamentalidade neoliberal. Ousaríamos dizer que a experiência contemporânea de
Estamira e das crianças infames da escola acrescenta mais um capítulo à História da Loucura
de Foucault, uma vez que o funcionamento de nosso atual regime de dizibilidade e
visibilidade tem produzido uma recente figura do doente mental – nomeado nos distintos
transtornos descritos pelo DSM – em paradigmas de Inclusão e não mais de asilamento.
Estamira habita o tempo – o nosso tempo – em que os cortes do poder psiquiátrico em seu
corpo são exercidos nas ruínas dos muros tombados dos manicômios, a partir dos quais este
mesmo poder tem edificado, agora, o albergamento dos sujeitos da desrazão na
recauchutagem sociopolítica do sujeito-de-direito e de uma nova forma de cárcere – o
Identitário DSMizado –, operado em nome não mais de sua reclusão, mas de sua Inclusão.
Por isso, o lugar da crítica estamírica é cada vez mais perigoso. Estamira percebe que não
se trata de dizer que a oferenda biopolítica dos centros de atenção psicossocial, por
exemplo, são melhores ou piores do que foi o hospício à sua mãe. Talvez Estamira
compartilhe com Foucault a opinião de que “nem tudo e ruim, mas tudo e perigoso, o que
nao significa exatamente o mesmo que ruim. Se tudo e perigoso, entao temos sempre algo a
fazer” (FOUCAULT, 2010b, p. 299). E ela faz. Sua atitude é a da resistência ferina e
verdadeira, concentrando uma potência crítica que é, em suma, uma contundente recusa
aos empreendimentos biopolíticos de psiquiatrização e de neurofarmacologização de seu
corpo.
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Entendeu agora? O tal do Diazepan. Não, eles vai lá, só copeiam. Uma
conversinha qualquer e só copiar e toma. Quê que há? Ah, isso não
pode, não, não senhor. Como é que eu vou ficar todo dia, todo mês,
cada marca, e eu vou lá apanhar o mesmo remédio? Não pode! É
proibido! Além, além! Não pode! Entendeu agora? Eu não estou
brincando, eu estou falando sério. Aqui, ó. Deixa eu ver como é que é o
remédio. Eu ia devolver a ela porque os seviciados deles, porque não
sou eu, às vezes pode precisar e está aqui. Porque na Faculdade do
Exército, quando eu fui operada aqui ó, tá enxergando? Aqui ó, entendeu?
Eles me deram o remédio, eu fui lá na faculdade de Botafogo, Faculdade
do Exército, em Botafogo, e devolvi na farmácia, falei com o médico e
devolvi. Porque eu não estava precisando desse remédio. Quem sabe
sou eu, quem sabe é o cliente.

Fica seviciando, dopando, vadiando pra terra suja, maldita
excomungada, desgraçada, mais ainda. Quê que há? Manjado,
desmascarado, desgraçado. Porra. Aí ó, tudo quanto é remédio que ela
passou pra mim eu bebi. A quantia. Os limites. Toda coisa tem limite.
Esses remédios são da quadrilha da armação do dopante, pra cegar
os homens, pra querer Deus, Deus farsário, entendeu? Esses
remédios são dopantes pra querer Deus farsário, entendeu? Ela
falou que Deus livrasse ela, o Trocadilo é ela!
Ressalto que este trabalho não significa, em hipótese nenhuma, uma decalcagem
entre o cinismo na Antiguidade Grega e a contemporânea Estamira, mas, compondo com
Frédéric Gros (2011, p. 311), defendo que nela faz-se notar vestígios de “um modo de vida
que está em ruptura”. Nela está rastro do corpo “tendendo ao sujo”. Sem dúvida, a
reconhecemos pela manifestação de sua franqueza incondicional: “sua linguagem é áspera,
seus ataques verbais virulentos, suas preleções violentas”. Fazendo aliança de vida com o
imenso depósito de nosso lixo, Estamira traz o traço daquele que “veste um manto velho
que lhe serve ao mesmo tempo de cobertor, leva uma simples mochila, anda descalço ou de
sandália, empunha seu cajado de andarilho e de praguejador”. É vida carnavalizada. Não tem
pudor. Estamira é o aceno contemporâneo da “expressão manifesta de uma provação da
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existência pela verdade”. Traz um gesto transhistórico da atitude provocativa do dizerverdadeiro encenada numa vida-cão.
Está dada a matriz de leitura destes rastros da parresia cínica em Estamira, rastros
estes que em muito podem dizer-nos sobre a possibilidade que temos de estetizar não
apenas objetos, mas, sobretudo, a nossa própria existência, fazer da vida uma obra de arte.
Mas, se tanto expõe-se aos riscos da contaminação e da rejeição, se faz renúncia ao conforto,
se coloca-se ao relento, se transborda nos surtos, como entender Estamira como aquela que
esteticiza a existência? Talvez seria melhor entender que se uma estética da existência passa
pelo cuidado de si, este o é, muito mais, um inquietar-se consigo mesmo, um ocupar-se
consigo tentando construir uma vida bela, justa e coerente para oferecê-la a si mesmo e ao
outro. E esta é, sem dúvida, a atitude de Estamira, seu modo de vida.
Bem sabemos que o tema da estética da existência já está em Foucault desde os
volumes II e III da História da Sexualidade e diz respeito a um apelo de uma invenção de si
buscando ressonâncias na moral antiga. A estética da existência demarca um trabalho de
subjetivação que, na condição de uma prática ética, significa, a um só tempo, tanto a
realização de uma crítica do mundo existente, quando o convite a construir um mundooutro. Se Estamira denuncia os “copiadores” na escola e na medicina; se ela esbraveja contra
o “trocadilho farsário”, é porque ela está denunciando esta nossa moral moderna. Para nós,
então, o fato de trazer à tona o argumento de uma estética da existência inspirada nos
gregos, através de Estamira, quer significar a busca por respiros que estejam além da
produção de subjetividade asfixiante conduzida pelos dispositivos psiquiatrizantes de
nossa época. Neste encontro com a história dos antigos, talvez localizemos aquilo que não
estamos enxergando: mais do que fazer da vida um problema jurídico, lutando por sermos
tutelados por regramentos externos, sejam estes na forma de leis, sejam estes, sobretudo,
pela reafirmação incansável da Normalidade, tal como nossas sociedades têm feito, faltanos tomarmos a vida como um problema ético, implodindo os jogos de verdade que
sacralizamos e aprendemos a tornar inquestionáveis. Isto, quem sabe, poderia sinalizar-nos
que a nossa relação com a alteridade mora bem menos num problema jurídico e biopolítico
do binômio exclusão/inclusão, ainda que não destitua estratégias de luta neste âmbito.
Talvez, com Estamira e os infames da escola, necessitemos aprender que estar-como-outro passa, antes, por um cuidado de si, uma arte de si, uma constante inquietação
consigo mesmo, no sentido de um constante estar pondo-se em experimentação, como única
possibilidade de nos transformarmos e de podermos nos colocar na condição de quem pode
conduzir, pelo tempo que lhe for necessário, o outro. Para tanto, reafirmamos, é preciso
brigar com os nossos mais recentes jogos de verdade Temos por demais considerado a
educação como gestão da vida do outro nos programas do Estado e do Mercado e menos
como questão ético-estética. Nos aportes das verdades jurídico-econômicas, a inclusão tem
significado uma utopia asséptica daquilo que o outro comporta em sua diferença radical,
tem significado uma hostilidade plastificada numa hospitalidade meramente tolerante.
Nesta racionalidade neoliberal que retoriciza a inclusão como imperativo (LOPES e VEIGANETO, 2011), temos sido incapazes de ouvir o dizer das crianças que transbordam, por isso
nós as psiquiatrizamos e as neurofarmacologizamos. Escutar a verdade dita afrontosamente
pelos que excedem pode ser a chance de nos constituirmos como autoridade necessária
para conduzi-los a ser sujeitos livres. Trata-se, em suma, tal como fez Marcos Prado diante
de Estamira, de bem menos tentar “dar voz” ao outro e muito mais dar-nos a possibilidade
da escuta; uma escuta certamente difícil de se fazer justamente porque implica, antes, estar
atento a si mesmo para poder suportar a necessidade do outro e, diante disso, para poder
doar-lhe um dizer de orientação honesto, franco e verdadeiramente generoso e interessado
(jamais interesseiro).
Em suma, desse modo, coloca-se uma exigência de transformação subjetiva, de uma
escultura do eu que, necessariamente, implica a tessitura de uma experiência nova da vida
em comum. Quando falamos dessa presença artistada de Estamira neste trabalho, falamos
tanto no sentido de que Estamira chega a nós pela arte cinematográfica, quanto no sentido
de que Estamira testemunha, como defendemos, uma certa estetização da existência por
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meio de seu dizer verdadeiro. As câmeras puderam dar-nos esta-mira: a mulher que
encarna a força e a autenticidade parresiasta do dizer verdadeiro, franco e publicamente
destemido. Estamira questiona a ordem psi das farmacobiopolíticas deste tempo por meio
de uma escolha ética que modifica o viver consigo mesmo e o viver-em-comum, que
esbofeteia nossa assepcia, expõe a hipocrisia de nossa herdada moral cristã, põe a nu as
violações do corpo da mulher, o estupro, a produção das desigualdades. Também revela a
inautenticidade das relações pedagógicas que temos produzido em nossas escolas: “Vocês
não aprendem na escola, vocês copiam, vocês aprendem é com as ocorrências. Eu tenho neto
com dois anos que já sabe disso. Tem de dois anos ainda não foi na escola copiar hipocrisias
e mentiras charlatais [...]”. Escolhe o lixo, porque é do meio da podridão e da injustiça que
se vai escancará-las, e é em meio ao lixo que ensaia outros modos de amizade, de vida em
comunidade, mais solidários e sinceros, uma vez que “se o corpo é o lugar privilegiado de
inscrição de múltiplas formas de sujeição e violência na cidade, seja então o corpo uma arma
de combate político cotidiano por novas possibilidades de existência e de circulação em
comum na cidade” (CÉSAR e DUARTE, 2014, p. 409-410). Empodera-se na abjeção, assume
a loucura consciente para fazer um trabalho ético/estético sobre si mesma, à revelia da
psiquiatrização e da farmacologização de sua psiquê. Estamira resiste e nos ensina que
“onde o poder se aplica à vida, a vida inova; onde o poder assujeita a vida, ela resiste
estabelecendo uma estratégia que é, ao mesmo tempo, ontológica e política: uma criação,
uma ampliação do ser” (REVEL, 2011, p. 151).
Ao manifestar a resistência expondo seu próprio corpo, expondo sua dor e uma
veridicção de si fora dos esquemas de governamentalidade legitimados, transgride e
anuncia uma outra vida possível, embora, em nossa covardia e comodismo, isto pareça-nos
insuportável.
Pensar, afinal, a parresia através de Estamira significou, assim gostaríamos, um
convite para compor linhas de fuga diante dos atuais jogos de verdade das tecnologias de
poder que apelam às identidades - notadamente neste nosso tempo às identidades
DSMizadas - buscando formas outras do dizer-verdadeiro na Educação, uma vez que a
“parrhesía representa uma forma de cuidado e de obrigação com a verdade, um
compromisso e uma forma de vida” (ORTEGA, 1999, p.120). Como isso, quem sabe
possamos nos desacorrentar dos engessamentos das políticas identitárias e trançar –
dançando com Estamira e as crianças-beira-do-mundo – encontros mais alegres com os
sujeitos que fazem resistência às normalizações. Sobretudo, como diz Jamil Cabral Sierra
(2013), fica acenado que, talvez, seja esta-a-mira: “fazer de nossos corpos, prazeres e
amores, portanto fazer da vida, o lugar de manifestação e provocação política para que,
cinicamente, possamos ter a chance de criar e potencializar novos modos de viver”.
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RESUMO: O problema proposto neste texto é parte de uma pesquisa em andamento cujo
objetivo é analisar a emergência de discursos sobre o saber e o aprender dos sujeitos-alunos
nomeados como alunos-(com)-problemas ou alunos-(com)-transtornos. Nossa proposta
inicial voltava-se para alunos com laudos médicos que indicavam algum tipo de transtorno,
entretanto no contato com as escolas, passamos a considerar os alunos que apesar de não
possuírem laudos eram também considerados como casos de inclusão pelos professores. No
recorte aqui apresentado problematizamos alguns jogos de forças e dispositivos gerados
pelas avaliações sistêmicas as quais operam sobre as condutas de professores e alunos e
compõem o que denominamos por tecnologia do diagnóstico escolar. A análise realizada a
partir do uso de algumas ferramentas advindas de estudos Foucaultianos nos apontam para
um processo de avaliação escolar cujos sons provocados pelos sujeitos-alunos-comproblemas são negados ora por serem inaudíveis ora por serem dissonantes frente à
tonalidade normatizada e legitimada pela orquestra da educação escolar contemporânea.
PALAVRAS-CHAVE: biopolítica, governamentalidade, meritocracia e processos de
subjetivação
ABSTRACT: The problem posed in this text is part of a research aiming to examine the
emergence of discourses on knowledge and learning of the subjects students named as
students- (with) -Problems or students- (with) -transtornos. Our initial proposal turned-for
students with medical reports that indicated some kind of disorder, however in contact with
schools, we should consider students who despite not having reports were also considered
as cases of inclusion by teachers. The cutout presented here problematize some games
generated forces and devices by systemic ratings which operate on the conduct of teachers
and students and make up what we call the school for diagnostic technology. The analysis
from the use of some tools that come from Foucault studies point us to a school evaluation
process whose sounds caused by subject-students-with-problems are denied now because
they are inaudible now to be dissonant front of standardized hue and legitimized by
orchestra of contemporary education.
KEYWORDS: biopolitics, governmentality, meritocracy and subjective processes

AVALIAÇÃO SISTÊMICA COMO DISPOSITIVO DE CONTROLE.
A palavra meritocracia vem do latim mereo que significa obter, merecer. Assim,
meritocracia pode ser entendida como uma forma de atuação baseada no mérito, nas
posições hierárquicas e outras recompensas que são “conquistadas” pelas pessoas que
atingem os resultados esperados, que no caso das escolas são os resultados da
aprendizagem. Os processos de avaliação que se propõem a medir resultados de
aprendizagem operam no interior e no exterior da instituição escolar. No interior da escola
Membro do Grupo PHALA-UNICAMP e aluna de Pós-doutorado em Filosofia da Educação FEUNICAMP sob supervisão do Prof. Silvio Gallo.
2 Professora da Faculdade de Educação da Unicamp, membro do Grupo PHALA-UNICAMP.
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essas medidas resultam em aprovação ou reprovação e no âmbito externo em
reconhecimento ou não de um trabalho pedagógico de qualidade provocando efeitos sobre
o processo interno de avaliação que discutiremos mais a frente.
Klein (2009) ao discutir a reprovação no interior da escola mostra que a avaliação
escolar funciona como uma estratégia organizada por um conjunto de táticas didáticas que
objetivam operar sobre os sujeitos para reverter a situação de não aprendizagem. Ou seja,
numa reprovação a aprendizagem é vista pela repetição dos conteúdos e das práticas
disciplinares, e não pelo sentido da experiência 3 da aprendizagem para aqueles que aprendem
(p.160).
Por sua vez, a avaliação externa adquiriu centralidade no contexto educacional
brasileiro como mecanismo que qualifica as instituições para evidenciar e suprir as
carências que mantém o país entre as piores colocações no ranking mundial. Assim, durante
a década de 1990 4, no Brasil, se consolidaram práticas avaliativas de larga escala no âmbito
federal e estadual. Tais práticas estão associadas a compromissos assumidos com
empréstimos junto ao Banco Mundial mas que aqui não cabe discutir.
A partir do ano 2000, além da ampliação e diversificação dessas práticas 5 avaliativas
de larga escala, alguns municípios passaram a desenvolver iniciativas próprias de avaliação.
Assim a ampla maquinaria de avaliação do Estado vem por mais de duas décadas
produzindo discursos sobre a escolarização centrados em índices, méritos e rankings que
se no inicio tinham por objetivo evidenciar e suprir as necessidades dos processos de
escolarização, hoje apresentam-se como dispositivos de vigilância e controle das práticas
docentes e são utilizados em alguns Estados do Brasil, como um dos principais critérios para
a definição de investimentos nas instituições escolares.
Paralelamente a análise do rendimento dos escolares (crianças, jovens ou adultos)
realizada pelas avaliações externas, as escolas brasileiras vivem sob o julgo dos discursos
da educação na e para a diferença. A esse respeito GALLO (2009, p.7) questiona o sentido
da inclusão e pergunta: “Mas compreendemos de fato a diferença? Vivemos a diferença, ou
ela está apenas em nossos discursos?”. É no interior dessa rede discursiva que diversos
sentidos são atribuídos à diferença e a educação inclusiva. Interpretações de sentido que
agregam práticas, agem, e afetam os modos de vida, em especial, os modos como se
organizam os processos educativos. Afinal:
397F397F
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Toda interpretação é determinação do sentido de um fenômeno. O
sentido consiste precisamente numa relação de forças, segunda a qual
algumas agem e outras reagem num conjunto complexo e hierarquizado.
Qualquer que seja a complexidade de um fenômeno, distinguimos bem
forças ativas, primárias, de conquista e subjugação, e forças reativas,
secundárias, de adaptação e de relação. (Deleuze, 1994, p.21)

Experiência no sentido de Larrosa (2002), como um encontro ou uma relação com algo que se
experimenta, que se prova. Segundo Klein (2009) O sujeito dessa experiência seria aquele capaz de se
expor, atravessando um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se à prova e buscando nele sua
oportunidade, sua ocasião. (p.160)
4 Em 1990, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) realiza a sua primeira
avaliação. A partir de 1995, as avaliações focam os anos de conclusão das etapas da educação básica.
Em 1998 o MEC propõe em caráter facultativo, o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). Em 2002
foi criado o Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA).
(MEC/INEP, 2010).
5 A Prova Brasil, por exemplo, se apresenta como uma avaliação censitária do ensino urbano. Ela
fornece as médias de desempenho para o Brasil, regiões e unidades da federação para cada um dos
municípios e escolas que participam. A iniciativa dessa proposta pela União no contexto do “Plano de
Metas” tem por objetivo possibilitar a realização de um diagnóstico do nível de alfabetização das
crianças da rede pública de ensino no segundo ano de escolaridade. (Decreto n. 6.094/2007)
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Nesse jogo de forças as práticas de inclusão e as ideias de meritocracia vinculadas
às práticas de avaliação vão tecendo contornos de uma certa tessitura do espaço escolar
com o ímpeto de universalização e equidade que sustentado pelo discurso: todas as
crianças, de todas as populações (indígenas, quilombolas, de áreas rurais, sem terras, sem
tetos, portadoras de deficiência).
A universalização e equidade são os termos chave dos discursos que proclamam que
TODOS devem participar dos processos de escolarização tal como acordado na Declaração
Mundial sobre Educação para Todos de 1990 que ocorreu em Jomtien na Tailândia. Seguido
da declaração de Salamanca, na Espanha, ocorrida em 1994 que tinha como foco específico
políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais.
Enfim, todas essas declarações são fundamentais na consolidação e legitimação de
propostas de práticas inclusivas no contexto escolar. E, no interior do contexto escolar essas
forças se entrelaçam com os processos de avaliação que como dissemos anteriormente:
vigiam e falam sobre a qualidades das escolas e do ensino o que, por sua vez, vem ao
encontro de propostas que sustentam modos de vida contemporâneo, centrados num
modelo econômico neoliberal e meritocrático.
A ideia de meritocracia, os rankings e todo o modelo neoliberal de competitividade
produz na escola uma arena de disputas de buscas por mecanismos de controle que possam
adaptá-la ao mundo contemporâneo e aos índices propostos pelos governo – como ocorre,
por exemplo, no Estado de São Paulo e Minas Gerais. Nesse sentido, as escolas passam a ser
governadas por dispositivos que se fazem presentes nas mídias, nas avaliações cotidianas
das escolas, nos aparatos avaliativos dos Governos: municipais, estaduais, federais e as
avaliações internacionais (PISA), entre outros.
Como resultado dessas avaliações sistêmicas, as escolas passam a ser classificadas
dentro de uma política que recompensa as melhores e, no contexto das escolas públicas,
essas recompensas se materializam em recursos financeiros à elas destinados – recebe mais
verbas as escolas que obtiverem melhores índices e, em alguns Estados, essas recompensas
se materializam, também, em bônus salarial para os professores e funcionários das escolas
que subiram no ranking.
No contexto das escolas particulares os resultados das avaliações especialmente
aqueles vinculados ao ensino médio, em geral são utilizados como recurso midiático em
propagandas, as quais promovem a educação como um produto consumível, um produto
que possui selo de garantia que é fixado pela classificação nos rankings.
Diante desse modelo novas forças são forjadas no interior das escolas. De um lado
profissionais da educação – nos mais variados níveis, “controlam” seus colegas com a
intenção de garantir bons resultados e com isso conseguir bônus salarial. De outro,
professores deslocam para os alunos a responsabilidade de se saírem bem nas avaliações
para garantir um bom desempenho da escola associando medias ruins as dificuldades de
aprendizagem da escola ou da falta de estrutura que acompanha as políticas de inclusão.
Como comentaram alguns professores 6 quando questionados sobre o fato de sua escola ter
recebido uma das piores nota do SARESP no município:
40F40F




A gente tem que considerar que tem colegas que só brincam na sala de aula,
ficam mais tempo conversando do que ensinando, depois os alunos chegam pra
gente e nem sabem ler direito; (PP)
Ah! O problema, o problema é tudo, tanto tem aqueles colegas que não se
dedicam, mas, na maioria dos casos dessa escola são o alunos. Quer dizer, a
região. Eles (alunos) vivem numa condição de muita precariedade, muitos pais
presos, muita violência, a família não acompanha se a criança está estudando,
tem caso de criança que falta uma semana da aula e a mãe nem sabe. (P)

O projeto tem aprovação do comitê de ética da Universidade São Francisco sob o registro FR –
391804, bem como carta de aceites dos participantes da pesquisa.
6
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Eu não sei como fazer. Essas crianças não tem como aprender mais, não tem
como abrir a cabeça delas e colocar mais coisas. Algumas tem muitos
problemas. Na verdade a maioria. Mas o Estado não olha pra isso.

O que nos chama atenção nessas declarações é que ora o problema está na prática
do professor-colega, ora no aluno, seja em sua limitação cognitiva ou em seus problemas
sociais que juntos os impedem de aprender.
Na outra ponta, supervisores e funcionários da secretaria, e muitas vezes a mídia,
colocam nos professores a responsabilidade para a melhora nos índices com o discurso de
que eles (professores) precisam se empenhar mais, pois todos os alunos têm capacidade de
aprender e os alunos que possuem algum tipo de problema de aprendizagem comprovado
com laudo médico não é considerado no cálculo do índice que classifica a escola, por isso
eles (professores) não podem usar a inclusão como justificativa para o índice baixo. Este é
o ponto que queremos destacar a partir das declarações de profissionais que participam da
equipe pedagógica de duas escolas;







O problema que nós temos é que muitas das crianças hoje têm problemas –
casos de inclusão mesmo, mas elas não possuem laudo. A família nem se
preocupa em levar ao médico por mais que a gente fale;
Eu tenho dois exemplos, o meu aluno, o (xxx) que vocês conhecem, ele surta
muitas vezes na escola, grita, quebra cadeira, bate nos colegas. Nós chamamos
a mãe quase todos os dias para vir pegá-lo antes do termino das aulas. A mãe
levou ao médico e a psicóloga do postinho disse que ele não tem nada que é
mimado. Eu não sei como fazer neste caso. Ele ainda não está alfabetizado, já é
repetente do terceiro ano. Pra mim ele não é normal, mas não tem laudo, não
pode ser considerado aluno de inclusão.
Eu também tenho uma aluna que muito desequilibrada. Ela tem nove anos e do
nada surta, fala muitos palavrões e ainda não está alfabetizada. Vai ser
reprovada novamente. Eu já falei com a mãe, mas a mãe que não sabe ler acha
que ela é um gênio. Acha que ela é muito inteligente. Não adianta falar nada.
O nosso problema é com esses alunos. Eles não tem laudo mas são de inclusão,
se a gente considerar esses casos, cada classe de 25 alunos tem uns 5 ou 6 assim,
sem uma professora para auxiliar não tem como trabalhar com eles e com os
outros ao mesmo tempo eles comprometem o trabalho com os bons alunos.

Frente a esses depoimentos, nos interessa pensar sobre os mecanismos que os
tornam legítimos a esse grupo de profissionais. O jogo que parece estar aqui explicitado é o
condicionamento de uma avaliação do trabalho docente com desdobramentos no contexto
salarial cujo centro é o rendimento dos alunos nas avaliações externas, além de uma política
educacional de inclusão sem planejamento da e na instituição escolar.
Se antes os problemas de aprendizagem ou da não aprendizagem eram justificados
com discursos relacionados a questões econômicas e sociais ou pela falta de “cultura”
escolar da família, hoje essas justificativas voltam-se diretamente para a criança – a qual
passa a ser identificada/diagnosticada com problemas neurológicos: os diversos
transtornos classificados nos manuais médicos. Com esse movimento, alunos “normais” são
os que aprendem e os outros possuem problemas – dentre as diversas possibilidades de
problemas os transtornos passam a ser uma opção, especialmente considerando-se os
sintomas a eles associados e divulgados nos manuais: CID-10 7 e em sites 8 sobre dislexia.
401F401F
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http://trigramas.bireme.br/cgibin/mx/cgi=@1?collection=CID10p&maxrel=10&minsim=0.30&text=Transtornos%20de%20Apre
ndizagem
8 Ver http://www.institutoabcd.org.br
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Os problemas de transtorno de aprendizagem resolvem e justificam, em parte o mal
rendimento e, portanto, os baixos índices de algumas escolas. Porém para que as avaliações
dessas crianças não sejam consideradas no computo desses índices, elas precisam de um
laudo. E, é este o ponto que nos interessa discutir. Quem tem autoridade para fazer esse
laudo? Quais os desdobramentos no processo de escolarização quando essas crianças
apresentam laudos?
O que nossas observações de campo nos indicaram é que quando a criança possui
um laudo, ao chegar ela assusta o professor porque desestabiliza a organização da sala,
demanda atenção diferenciada – na maioria dos casos necessitam de uma atenção
individualizada. Essa nova configuração passa a justificar a dificuldade em avançar ou
aprofundar o trabalho pedagógico em especial conceitual, com os demais alunos da sala.
Mas, ter o laudo gera certo conforto ao professor pois este sabe que aquela criança
não vai aprender o que se espera dela naquela idade. Assim, ele pode apresentar algumas
atividades paralelas que a mantenha ocupada para que possa trabalhar com os demais
alunos da sala. Nesses dois casos os docentes sentem-se menos culpados como segue:
Eu não sei como fazer com alguns alunos. Aqueles que já tem laudo é mais
fácil, sabemos que tem o problema e pronto – trabalhamos de forma
diferente, mas se não tem o laudo e não acompanham a turma, não tem o
que fazer. Por exemplo com J eu já fiz de tudo, mas ela não aprende. Só
pode ter algum tipo de dislexia.
É nesse contexto que infiltrações, vazamentos, transbordamentos ocorrem e os
termos médicos passam a fazer parte das avaliações produzindo uma tecnologia de
diagnóstico escolar. Essa tecnologia, além de construir parâmetros encharcados por
discursos presentes em laudos médicos, produz dois tipos de ação primeiro a escola busca
remediar os problemas com “aulas de reforço” nas quais aquelas crianças com dificuldade
de aprendizagem têm um atendimento mais individualizado – essas aulas possuem uma
conotação diferente das aulas de recuperação. Pois neste caso não se busca recuperar mas
ensinar – já que são alunos que ainda não aprenderam. As atividades podem ser
desvinculadas do conteúdo trabalhado na classe. E, segundo, busca-se uma intensa
participação da família, especialmente no sentido de que esta busque alguma ajuda médica.
Ou seja, há um trabalho de convencimento dos pais que seus filhos podem ter algum
problema de aprendizagem e por isso precisam de um laudo médico. Nesse processo de
convencimento, há uma narrativa sobre os comportamentos/sintomas que essas crianças
apresentam.
É na articulação entre discursos pedagógicos e médicos que comportamento/
sintomas são verbalizados para alunos e famílias, possibilitando processos de subjetivação
e de produção de transtornos de aprendizagem. Não queremos com isso negar o
compromisso e a observação, muitas vezes meticulosa, do professor, nem mesmo
desqualificar todo um processo de pesquisa no campo da neurociência sobre essa temática,
mas apenas apontar mecanismos criados no interior da instituição escolar que nos
permitem pensar na forte existência de conexões entre os processos de neoliberais de
avaliação sistêmica e as doenças relacionadas aos transtornos de aprendizagem.

FIOS DA TRAMA: DISCURSOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS.
Em tempos de valorização do mercado e de forte dominação do discurso
empresarial o indivíduo deve produzir-se reconhecendo-se dentro do jogo competitivo que
a economia de livre mercado exige. Deve produzir-se no que Veiga-Neto (1999, p.9)
denominou de Homo manipulabilis que para esse autor significa a dizer que o indivíduo não
carrega em si um a priori econômico, mas ao contrário, é um indivíduo flexível, “é alguém
que pode e deve ser levado a se comportar dessa ou daquela maneira no mundo da
economia – que na lógica neoliberal, equivale a dizer simplesmente: no mundo”.

– 1153 –

Castro-Gómez (2010) reforça essa forma de existência proposta pelo modelo
neoliberal ao argumentar que nessa perspectiva os sujeitos devem ser capazes de
racionalmente escolher os meios adequados para “realizar-se a si mesmos” e para isso
devem converter-se em “empresário de si mesmos”. Para garantir essa conversão de
empresários de si mesmos e para aprender a jogar com suas próprias “competências” a
passagem desses indivíduos pela escola é fundamental, pois, para participar dessa
empreitada é necessário ser educado para entrar no jogo; para permanecer no jogo
(permanecer incluído); e para desejar permanecer no jogo. (Lopes, 2009, p.155).
Assim, o grande desafio aos que participam dos processos de escolarização é
conciliar os anseios e desejos de uma escola pensada a partir de um modelo fabril, centrado
numa sociedade disciplinar para um modelo empresarial, centrado numa sociedade de
controle, neste caso num modelo escolar que é fortemente atravessado por avaliações
externas além das já consolidadas pelas práticas escolares – que povoam o cenário da
aprendizagem escolar desde sua mais remota forma de organização. Mas, na
contemporaneidade acrescentam-se a esses desafios da escola o acolhimento dos mais
diferentes casos de inclusão. Nesse sentido a inclusão torna-se mais uma engrenagem da
maquinaria escolar cujo objetivo visa a normalização dos sujeitos garantindo a formação de
uma população civilizada. Garantindo sujeitos que governem a si e aos outros dentro das
normas estabelecidas.
Mas, ao proporcionar essa ampliação, como garantir-se nos rankings externos, como
atender a crescente demanda de excelência quando as salas de aula estão cada vez mais
povoadas de pessoas que têm seu potencial de aprendiz para temas que não são
contemplados e muitas vezes nem legitimados por esses processos avaliativos?
Foucault em curso ministrado no Collège de France em 1975 denominado Os
anormais nos propõe pensar essa relação com o outro, com o diferente destacando o fato de
que a inclusão não é algo bom em si mesmo e nem pode ser entendia como a outra face da
moeda da exclusão. Ou seja ele nos leva a desconstruir o binarismo da lógica platônica: ou
se inclui ou se exclui. O que nos permite pensar em processo de inclusão excludente (VeigaNeto. 2001).
A tênue relação/tensão entre inclusão e exclusão tem sido um tema amplamente
debatido por muitos pesquisadores, destaco as contribuições do grupo de pesquisa
atualmente liderado pela Professora Maura Corsini Lopes. Os estudos desse grupo
problematizam como as políticas de inclusão podem produzir exclusão, especialmente num
modelo social demarcado por numa economia de mercado, que requer dos indivíduos uma
forte capacidade de flexibilização e adequação às necessidades que são fortemente
controladas. Diante disso, eles criaram a expressão in/exclusão para atender à
provisoriedade determinada pelas relações marcadas por um Estado neoliberal. Ou seja, ao
problematizar o caráter natural atribuído ao termo inclusão Veiga-Neto e Lopes (2011)
entendem que:
As políticas que promovem, bem como os usos da palavra inclusão em
circulação, afinam-se tanto com a lógica do binário modernos inclusão x
exclusão quanto com a lógica contemporânea em que a inclusão funde-se
com a exclusão. (p. 125)
E nessa fusão in/exclusão algumas táticas passam a povoar o ambiente escolar.
Como por exemplo a distribuição dos alunos que possuem algum tipo de necessidade
especial em diferentes salas do mesmo ano/série, atividades paralelas que atendam as
especificidades das diversas “síndromes” ou “transtornos”, avaliações diferenciadas já que
as atividades realizadas são diferentes.
Mas, como já destaquei o fato de que alunos com algum tipo de transtorno ou
síndrome relacionada ou que configure algum tipo de dificuldade no processo de
aprendizagem não participa das avaliações externas provoca outras táticas nas avaliações
internas frente aos desdobramentos dos resultados das avaliações externas.
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Essa não participação estaria relacionada ao fato dessas provas serem organizadas
a partir de expectativas de aprendizagem definidas a priori como um mínimo a ser
alcançado pelos alunos no nível de escolaridade avaliado. E, como os alunos de inclusão, a
priori, já são reconhecidamente “demarcados” como diferentes, eles não devem atender às
mesmas expectativas dos demais, portanto, não faz sentido considerá-los nas estatísticas
que classificam o nível das escolas e dos alunos tanto em relação a média nacional quanto
internacional. Diante dessa realidade, como não considerar as exclusões promovidas pelas
políticas inclusivas? Ou como não pensar nas políticas de inclusão como um movimento
afinado tanto com a lógica do binário modernos inclusão x exclusão E, quanto com a lógica
contemporânea em que a inclusão funde-se com a exclusão?
É diante desse modelo de governamentalidade que emergem alguns dos dilemas dos
professores frente os processos de avaliação de seus alunos. Afinal, quais seriam as
características do alunos considerados “normais” o que se poderia esperar daqueles
considerados “inclusão” quando são referidos pela professora como: tenho x alunos e y
inclusões? Nas observações de campo da pesquisa que venho realizando é comum perceber
a tensão dos professores em relação aos processos de avaliação. Essa tensão se faz presente
na sala de aula, em reuniões pedagógicas ou até em conversas informais com colegas na
hora do lanche. Há sempre uma grande dúvida sobre o que fazer e como encaminhar o aluno
considerado como “inclusão”. E, nessa condição babélica da escola, as avaliações passam a
indicar muito mais do que o quanto a criança está aquém ou além do esperado.
Ao perguntar a uma professora sobre como a equipe pensa a avaliação
considerando-se os casos de inclusão ela me respondeu:
(...) Ah! É normal. Quer dizer até hoje não conheci nenhum tipo de
avaliação diferente que seja específica para um certo tipo de necessidade
especial. A gente cria atividades, faz coisas simples e coloca no prontuário
que é aluno de inclusão porque neste caso sabemos que aquele aluno não
pode ter notas vermelhas. Assim ele tem nota azul sem atingir os
objetivos do ano – que são pensados para os alunos normais, mas a gente
considera que ele cresceu, porque a gente só pode reprovar se os pais
consentirem, assim eles seguem seu rumo. (Prof. P.)
Assim, as crianças seguem seu rumo. Espera-se que nessa caminhada se explorem
suas potencialidade mas, como fazer isso? E aqui convido outro professor que diante dessa
discussão fez o seguinte comentário:
(...) tenho como meta garantir o conteúdo do currículo para o aluno
normal porque depois tem Saresp e já viu! E, os outros eu trabalhado
dentro das minhas possibilidades. As vezes levo uma atividade a parte
(...). Em geral eles demoram várias aulas numa mesma atividade. Mas é
só o que consigo fazer.(Prof. L)
Focault (2006) explica que é dito normal o indivíduo que é capaz de moldar-se ao
modelo geral previamente tido como norma, sendo assim o anormal é aquele que não se
enquadra nesse modelo. Busca-se então através da “normalização”, que se faça “interagir
essas diferentes atribuições de normalidade e procurar que as mais desfavoráveis se
assemelhem às mais favoráveis”. (p.83) E é essa a busca do professor que dentro de suas
possibilidade adéqua as atividades à possibilidades dos alunos. Mas, estar na escola significa
– independente do caso – realizar atividades escritas.
É desse modo que a tênue linha entre normal e anormal produz o que denomino
tecnologia do diagnóstico escolar, ou seja, o conjunto de técnicas, de mecanismos
disciplinares, que compõem os campos de forças que produzem o sujeito "diagnosticado".
Os processos de comparação entre normais e anormais possibilitam aos professores
identificar – em especial crianças – que se assemelham entre si. Esse processo de
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similaridade especialmente nas dificuldades que os alunos apresentam servem de pistas
para a identificação e classificação dos alunos como (possíveis) casos de inclusão.
Ou seja, alunos com fortes características/sintomas de algum tipo de transtorno mas
que não possuem laudo, podem ser considerados de inclusão diante das dificuldades que
apresentam no contexto escolar. Neste caso a primeira atitude da equipe pedagógica, em
geral, é solicitar aos pais que a criança passe por uma avaliação médica que pode ou não
reafirmar as hipóteses de inclusão. Entretanto o que tenho observado ao longo da pesquisa
é que em muitos casos a família não busca essa avaliação, em alguns casos por não possui
recursos para realizar. O fato é que diante da falta de um laudo médico, mantém-se o laudo
do diagnóstico escolar, ou seja, a criança é identificada e tratada como um aluno que faz
parte do grupo de inclusão – já que as práticas são distintas – desse modo se produz o
“sujeito diagnosticado”. Mas, em que consiste esse sujeito diagnosticado?

APRENDER COMO PRÁTICA DE RESISTÊNCIA
Na lógica neoliberal da sociedade de aprendizagem, os recursos, especialmente os
tecnológicos, devem estar à disposição do sujeito para que este possa investir em sua
formação. Diante das dificuldades, discursos psicologizados, neurogilizados, emergem para:
diagnosticar, explicar, e resolver/superar as dificuldades conduzindo o sujeito o mais
próximo possível do eixo normalizado. Nessa perspectiva, a preocupação com os que fogem
da normalidade é expressa por questões como: Por que ele (aluno) não aprende? Ele tem
algum distúrbio que dificulte sua aprendizagem? Ele tem alguma problema emocional como
depressão? Ou é uma criança mimada que não tem limites e não se dedica a escola?
Essas questões produzem procedimentos como: observação, verificar seu
comportamento em outras disciplinas, conversar com a criança, preparar material paralelo
de apoio, solicitar reunião com os pais, sugerir laudos de especialistas do campo da
fonoaudiologia, medicina, psicologia, psicopedagogia, para que, diante de todas essas
informações, essa equipe ou parte dela organize um plano que propicie um processo de
aprendizagem significativa ou aprendizagem para a formação de cidadãos.
Na prática, as políticas de inclusão têm possibilitado a produção de novos
dispositivos, novas táticas relacionadas aos processos de avaliação e, portanto novas formas
de subjetivação as quais muitas vezes– do nosso ponto de vista – tendem a produzir
diagnósticos (transtornos aprendizagem). Pois, desde o momento em que as escolas
recebem alunos considerados de “inclusão”, elas utilizam-se de procedimentos e práticas de
comparação e classificação as quais criam os elementos para a produção do diagnóstico
escolar bem como produz o sujeito escolar diagnosticado.
Essa prática pode, por sua vez, ser reforçada, negada ou problematizada por uma
equipe medica e psicológica. O fato é que hoje nas escolas, em especial nas séries mais
avançadas já percebemos os efeitos dessa tecnologia sobre os sujeitos diagnosticados. Tais
sujeitos ao iniciarem séries mais avanças são alvos dos mais diversos tipos de
estranhamentos/questionamentos, como por exemplo: como esses alunos chegaram em
séries tão avançadas? Ou ainda, o que fazer com eles já que são analfabetos? Entre outros. E,
na falta de uma investigação frente aos sintomas por uma equipe médica, prevalece o
diagnóstico escolar.

ALGUNS RUÍDOS QUE ECOAM
Como se já não fosse suficiente pensar em todas as tramas que envolvem a proposta
de inclusão, cada vez mais, as comuns necessidades educacionais, deixaram de ser questões
de aprendizagem e passam a ser tratadas como problemas patológicos. Ora esses problemas
se convertem em diagnósticos – com laudos médicos ou não – em sua maior parte a partir
dos discursos incitados pela própria escola. A instituição escolar visando atender à lógica
da sociedade contemporânea que tem como responsabilidade alcançar certas metas
estabelecidas pelo Estado procura garantir a aprendizagem de um conjunto de saberes por
ano/série, que deveriam possibilitar aos alunos considerados “normais” atingir índices
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determinados previamente. Nesse sentido, os casos de alunos desatentos, com baixo
rendimento, hiperativos enfim, alunos que apresentem algum “sintoma” que possa
enquadrá-lo como portador de algum transtorno devem ser devidamente tratados
incluindo o uso de medicamentos – quando for o caso; e/ou devem ser “cuidados” na escola
com atividades diferenciadas que considere suas limitações e por fim devem garantir os
laudos para que possam ser desconsiderados nas avaliações externas e sistêmicas.
Para finalizar gostaria ressaltar mais uma vez que a pesquisa que desenvolvemos e
da qual emerge esse texto não tem, em nenhuma instância, por objetivo julgar os tratamento
médicos, ou questionar quaisquer laudos emitidos, práticas escolares ou a posição das
famílias frente aos diferentes processos de avaliação. O que gostaríamos de ressaltar é a
complexidade das relações que se estabelecem em torno da temática da inclusão quando
relacionada a ideia de meritocracia. Mesmo que pontual, o que se espera ao mexer nessas
linhas, é causar ruídos - talvez que dissonantes; mas ruídos que ecoem, que incomodem, que
nos mantenha alertas e abertos para buscar diferentes possibilidades de encaminhamento
e de formas de abordar a não-aprendizagem no contexto escolar.
Desse modo, ao pensar as políticas de inclusão vinculadas aos processos de
avaliação externa como também às avaliações escolares a que são submetidos os alunos,
percebemos uma intricada teia de relações que ao se conectarem produzem pontos de
tensão como, por exemplo, quando associamos a avaliação externa aos rankings e as
definições de financiamento. Os índices produzidos por essas avaliações consideram o
rendimento dos alunos a partir de uma única avaliação que é aplicada a todos os alunos de
uma determinada série de um mesmo Estado ou do Brasil. Todos realizam a mesma prova.
Afinal, em tese, somos todos iguais e temos os mesmos direitos.
O desafio que se impõe, então, é o de criar possibilidades outras, é o de compreender
a complexidade das propostas de inclusão e de patologização do processo de escolarização
e assim, desconfiar de discursos tomados como naturais e verdadeiros, pois, pensar a
experiência pedagógica com desconfiança permite que outros espaços se potencializem e é
este o convite que deixamos em aberto.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo principal discutir os mecanismos de normalização e
regulamentação da vida que se operam no cotidiano escolar, focando a relação famíliaescola. A relação família-escola tem sido apontada tanto em políticas públicas como em
estudos em educação e psicologia escolar como sendo de essencial importância para o
desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Ao mesmo tempo em que esta relação é
indicada como fator potencializador da aprendizagem, é também atravessada por
mecanismos de disciplinarização e bipoder, e muitas vezes traz situações que culpabilizam
a família e as crianças pelos problemas que aparecem no cotidiano escolar, o que diminui a
possibilidade de se pensar em intervenções e mudanças que se operariam na própria
instituição educativa, cristalizando-se maneiras de viver, pensar e agir. As análises
realizadas por meio dos conceitos de Michel Foucault nos permitem perceber tanto como
despotencializam-se práticas na área da educação, como também manter em mente as
possibilidades de criação de brechas e rupturas. Por ser um trabalho na área da Psicologia,
também procura trazer questionamentos a respeito das formas como exercemos nossos
saberes em articulação com a relação família-escola.
PALAVRAS-CHAVE: relação família-escola; normalização; biopoder.
ABSTRACT: This paper aims to discuss the mechanisms of standardization and regulation
of life taking place in the school life, emphasizing family-school relationship. The familyschool relationship has been identified in public policy, in pedagogy studies and school
psychology as being of extreme importance for the development and learning of children.
While this relationship is indicated as one factor that facilitates the learning, when is crossed
by mechanisms of disciplining and biopower, often brings situations that blames the family
and children by problems that arise in everyday school life. This decreases the possibility of
thinking interventions and changes that operate in educational institution, crystallizing
ways of living, thinking and acting. The analyzes performed by the Michel Foucault's
concepts allow us to think what decreases possibilities of new practices in education, but
also keep in mind the possibilities of creating breaches for resistance. As a work in the field
of psychology, it also seeks to bring questions about the ways we exercise our knowledge in
conjunction with family-school relationship.
KEYWORDS: family-school relations; standardization; biopower
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A dissertação de Mestrado em andamento que inspira este estudo tem como
objetivo principal conhecer trabalhos escolares com temas relacionados à família e, mais
especificamente, ações relacionadas a situações de adoção, visando refletir sobre os
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2 Cursando Mestrado em Educação, área temática: Psicologia e Educação, sob orientação da
Professora Doutora Adriana Marcondes Machado. FE – Faculdade de Educação. Órgão financiador do
Mestrado – CAPES
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desafios que as diferentes configurações familiares operam no cotidiano das instituições
educacionais. Desta forma, interessou, durante o processo de pesquisa, compreender as
relações que se estabelecem entre família-escola, atravessadas por processos de
normalização e regulamentação. O objetivo deste trabalho será focar como esses processos
se dão no ambiente escolar para, a partir disso, pensar como atravessam a relação famíliaescola.
A relação família-escola é foco de estudos em educação e em psicologia, com seus
resultados apontando para a importância de se fortalecer essa relação para a
potencialização da educação e do desenvolvimento das crianças (OLIVEIRA; MARINHOARAÚJO, 2010). Mais do que isso, como nos lembram Knijnik e Junges (2014), as políticas
públicas têm dado importância para o desenvolvimento dessa relação: a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), destaca já desde o primeiro artigo que a
educação abrange processos formativos que se desenvolvem em diferentes ambientes familiar, no trabalho, na comunidade e nas instituições educativas e culturais - e
especificamente no artigo 12, estabelece que:
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; II - administrar seu
pessoal e seus recursos materiais e financeiros; III - assegurar o
cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; IV - velar pelo
cumprimento do plano de trabalho de cada docente; V - prover meios
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; VI - articular-se
com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da
sociedade com a escola; VII - informar os pais e responsáveis sobre a
frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua
proposta pedagógica. (BRASIL, 1996, grifos nossos).
No artigo 13, inciso VI, também define que os docentes deverão incumbir-se de
“colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade”. E,
por fim, no artigo 32, a respeito do Ensino fundamental:
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos,
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá
por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela
Lei nº 11.274, de 2006): [...]IV – o fortalecimento dos vínculos de família,
dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se
assenta a vida social (BRASIL, 1996, grifos nossos).
Knijnik e Junges (2014) também trazem que o Estatuto da Criança e do Adolescente
(BRASIL, 1990) e o Plano Nacional de Educação para o decênio de 2011-2020 (BRASIL,
2012) como exemplos de políticas públicas que colocam a educação como responsabilidade
de todos e estimulam a articulação entre família e escola. Desta maneira, podemos perceber
o destaque e relevância que são dados para o fortalecimento dessa relação.
Oliveira e Marinho-Araújo (2010) ressaltam que a família e a escola possuem
funções distintas na educação das crianças, mesmo que em alguns aspectos sejam
interdependentes. As autoras definem que, teoricamente, a escola seria responsável pela
educação formal das crianças, para passar o conhecimento construído em determinado
momento histórico e social, ampliar a convivência e também legitimar a ordem social,
enquanto a família seria a responsável por socializar e transmitir os valores morais e
comportamentais de uma dada sociedade. Esta distinção na prática torna-se mais difusa,
como não poderia deixar de ser, e a relação família-escola está atravessada pelas
(in)distinções de suas respectivas funções. Neste histórico, como indicam Oliveira e
Marinho-Araújo (2010), a relação família-escola, apontada como elemento importante para
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os bons resultados da criança na escola, é marcada por um movimento em que ambas as
partes se culpabilizam, e a desresponsabilização é compartilhada.
Destacaremos, a seguir, alguns aspectos de normalização e regulamentação da vida
apontadas no ambiente escolar, para depois, pensando alguns estudos que abordam a
maneira como a relação família-escola vai sendo vista, pensarmos essa relação permeada
por aqueles processos.

NORMALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO NAS ESCOLAS
Tomemos também alguma coisa que foi objeto de críticas
frequentemente justificadas: a instituição pedagógica. Não vejo onde está
o mal na prática de alguém que, em um dado jogo de verdade, sabendo
mais do que um outro, lhe diz o que é preciso fazer; ensina-lhe, transmitelhe um saber, comunica-lhe técnicas; o problema é de preferência saber
como será possível evitar nessas práticas – nas quais o poder não pode
deixar de ser exercido e não é ruim em si mesmo – os efeitos de
dominação que farão com que um garoto seja submetido à autoridade
arbitrária e inútil de um professor primário; um estudante, à tutela de um
professor autoritário etc. (FOUCAULT, 1984, p. 284).
Foucault (1976/1985) nos traz a ideia de relações de poder como sendo de
correlações de forças, como sendo ação sobre ação, como exercício. Desta forma, não
trabalha com um conceito de poder que seja centralizado e que venha de cima para baixo,
como na ideia do poder do Estado, mas que são regionais e ascendentes, estando além e
aquém do Estado, bem como são móveis e instáveis. A frase acima destaca uma das
características principais deste conceito de relações de poder: estas são também produtivas,
não são de cunho somente repressivo. Percebemos que no trecho acima Foucault traz a
produção de saber e de subjetividades a partir de relações de poder que são estabelecidas
entre professores e alunos em uma instituição pedagógica. E mais do que isso, as relações
de poder são intencionais, pois possuem alvos de estratégia, mas não subjetivas – não se
está falando de um professor específico que tem a intenção de controlar um aluno, mas da
instituição pedagógica como campo.
As formas de relações de poder que se estabelecem nas instituições pedagógicas
puderam ser bem trabalhadas a partir da ideia de poder disciplinar de Foucault. Em Vigiar
e Punir (1977), por exemplo, Foucault vai definir o conceito de poder disciplinar, cujas
punições seriam feitas por meio da reclusão (através da supressão da liberdade) e através
de infra-penalidades: penalidades que se operam sobre os gestos, sobre a conduta, são
discretas e antecedem a própria infração. Mais do que isso, trata-se de uma punição que é
exercida de forma sistemática, silenciosa e é onipresente. As formas de poder disciplinar
ocorrem por três modalidades: através de uma vigilância constante, pela qual se faz uma
normatização do comportamento e uma avaliação deste por meio do exame. Assim, para
que o poder disciplinar se exerça basta que os comportamentos sejam visíveis, o que afeta
inclusive a arquitetura dos espaços, de onde a metáfora deste tipo de poder é o Panóptico
de Bentham, construção que permitiria que todos os presos do local fossem vigiados
constantemente. No entanto, esta metáfora não abrange todos os efeitos do poder
disciplinar, na medida em que este se exerce em rede, por todos os pontos, e aquele que
vigia é também vigiado. Além disso, o conceito de poder disciplinar, como relação de poder,
implica que este seja produtivo de saber e de subjetividades, e não apenas repressivo, pois
a própria ideia de “corpos dóceis” (porque submetidos a um poder disciplinar) supõe que
os comportamentos possam ser avaliados através do exame e que esta avaliação produz um
saber e uma subjetividade: os alunos que são avaliados devem responder de determinada
forma às suas provas, que por sua vez permitem que se classifiquem os indivíduos através
de um resultado, o qual diz respeito da conduta do sujeito. Portanto, adestra e normatiza
subjetividades:
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O panoptismo é uma forma de poder que repousa não mais sobre um
inquérito mas sobre algo totalmente diferente, que eu chamaria de
exame. [...] Vigilância permanente sobre os indivíduos por alguém que
exerce sobre eles um poder – mestre-escola, chefe de oficina, médico,
psiquiatra, diretor de prisão – e que, enquanto exerce esse poder, tem a
possibilidade tanto de vigiar quanto de constituir, sobre aqueles que
vigia, a respeito deles, um saber. [...] Ele se ordena em torno da norma,
em termos do que é normal ou não, correto ou não, do que se deve ou não
fazer (FOUCAULT, 1996, p. 88).
Heckert e Rocha (2012) nos chamam a atenção para a ideia de que a escola se
constituiu, na modernidade, por mecanismos de poder disciplinar - agindo de maneira
estratégica para o aumento da capacidade produtiva dos corpos e também na diminuição
de sua capacidade política de resistência – e também por mecanismos de biopoder. Foucault
(1976/2005) vai fazer uma diferenciação entre o que caracterizaria o poder disciplinar –
que procuraria, através do adestramento dos corpos, reger a multiplicidade dos homens
através de uma individualização, pois o poder disciplinar opera-se sobre o indivíduo e assim
normatiza condutas – e o que então passaria a caracterizar o biopoder:
Logo, depois de uma primeira tomada de poder sobre o corpo que se fez
consoante o modo da individualização, temos uma segunda tomada de
poder que, por sua vez, não é individualizante mas que é massificante, se
vocês quiserem, que se faz em direção não do homem-corpo, mas do
homem-espécie. Depois da anátomo-política do corpo humano,
instaurada no decorrer do século XVIII, vemos aparecer, no fim do
mesmo século, algo que já não é uma anátomo-política do corpo humano,
mas que eu chamaria de uma "biopolítica" da espécie humana
(FOUCAULT, 1976/2005, p. 289).
As autoras, baseadas em Foucault, também destacam que o processo de
normalização disciplinar se dá em torno de uma norma, em que o indivíduo é colocado como
parâmetro, enquanto, na normalização que se daria nos mecanismos de segurança, o que
está em questão nos processos de normalização não é o indivíduo, mas a população,
ganhando destaque, nesse processo, a ideia de risco e o cálculo dos perigos, no lugar da ideia
de norma (individualizante) anterior. No trecho indicado acima também temos essa
distinção realizada por Foucault: no poder disciplinar, um processo de individualização, na
biopolítica, passa-se para a espécie e para a noção de risco. Destaca-se ainda que o biopoder
não substitui o poder disciplinar, mas acopla-se a ele, intensificando-o. Especificamente no
ambiente escolar, explicam-nos Heckert e Rocha (2012) que a escola vai se caracterizando
por processos de autocontrole e autoavaliação, procurando sempre uma otimização dos
resultados, dos estudos, dos métodos, etc. Atravessadas por identificações de diagnósticos
diversos, em que as dificuldades de aprendizagem ou problemas de comportamento são
apontados como tendo uma origem orgânica, aumenta-se a demanda por laudos, em que as
crianças e adolescentes são encaminhados para os mais diversos especialistas – entre eles,
frequentemente, os psicólogos – concretizando-se num aumento de medicalização da
educação e dos “especialismos” e os “esquadrinhamentos” que:
[...] tendem a destituir as práticas e políticas de seu domínio público.
Caminhos incertos agenciadores de medos, indecisão e agitação dos
corpos em que a medicalização tem sido um procedimento generalizado,
funcionando como mantenedora da ordem. Preso a modelos, protocolos
e encaminhamentos, o cotidiano perde seu caráter de experimentação na
escola contemporânea (HECKERT; ROCHA, 2012, p. 86).
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As autoras destacam como os mecanismos de biopoder podem ser notados nas
instituições educativas atuais, destacando os processos de medicalização e a demanda por
laudos e encaminhamentos que se dão na educação, inibindo experimentações, onde a
família é frequentemente apontada como sendo culpada por não acompanhar seus filhos
nos estudos, e os professores trazem uma ideia de que estão sozinhos na empreitada da
educação. Também nos permitem pensar a ação da Psicologia no contexto educacional, na
medida em que muitas das avaliações e laudos produzidos são realizados por nossa área de
atuação. Guarido (2007) também nos ajuda a pensar os processos de medicalização da
sociedade, principalmente aqueles que ocorrem nas escolas. A autora traz um breve
histórico de como os fatores biológicos e neurológicos vão sendo utilizados como causas das
doenças mentais, traçando as mudanças que se operaram no DSM (desde sua primeira
versão até o DSM-IV). Neste histórico, Guarido também traça as mudanças que se operam
na própria educação, em termos do que justifica o fracasso escolar. A autora nos aponta
como o discurso médico chega às escolas através da mídia leiga, de artigos simplistas, que
trazem os problemas de aprendizagem e comportamento das crianças como sendo
resultados de distúrbios e transtornos biológicos, como o de Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade (TDAH). Assim, a própria escola já realizaria “diagnósticos”,
encaminhando os alunos e suas famílias para neurologistas, psiquiatras e os próprios
psicólogos. Guarido (2007) também ressalta
É comum também que agentes das equipes escolares insistam em
perguntar aos pais, quando se encontram diante de alguma manifestação
não conhecida (ou não desejada) de uma criança que está em tratamento,
se ela foi corretamente medicada naquele dia. Tais procedimentos nos
permitem entrever que estão crentes de que a variação no uso do
remédio é responsável pela variação dos comportamentos e estados
psíquicos da crianças, e que esta não teria nenhuma relação com
variações, mudanças ou experiências no interior do cotidiano escolar
(GUARIDO, 2007, p. 157).
No trecho acima, já podemos destacar como os mecanismos de biopoder atravessam
a relação família-escola, na medida em que Guarido (2007) nos chama a atenção para
conversas do cotidiano entre escola e família, em que os questionamentos e demandas se
dão no plano dos diagnósticos e medicamentos que as crianças deveriam tomar. Heckert e
Rocha (2012) também vão destacar novos perigos com os quais a educação se depara,
quando falamos de um cenário de biopolítica:
Com processos de trabalho que pouco viabilizam o compartilhamento de
experiências e isolam cada vez mais a escola em si mesma, em sua
sacrossanta tarefa de governar a vida, aliado à oferta de serviços e
programas desiguais para os sujeitos tratados desigualmente e, ainda,
envolta em processos de trabalho fragmentados, a escola pública situada
em regiões de periferia das grandes cidades vai sendo reduzida a uma
espécie de missão evangelizadora a atuar na prevenção dos chamados
riscos sociais que hoje os mais pobres poderiam trazer (HECKERT;
ROCHA, p. 87).
Ao mesmo tempo, acreditamos ser importante destacar que estes processos, tanto
aqueles relacionados ao poder disciplinar, como os mecanismos de biopoder, como relações
de força, mantém a possibilidade de criação de brechas, rupturas, resistências:
Contudo, Foucault (2008b) salientou que a resistência não se constitui a
partir de um determinado lugar, é intrínseca ao poder, sua emergência é

– 1163 –

múltipla, de modo que resistir não se restringe à oposição e combate a
um poder territorializado. Na perspectiva foucaultiana, resistir tem o
sentido de interferência, de mergulho em campos de experimentação que
cria territórios, gerando outros tempos e novas formas de subjetivação
(HECKERT; ROCHA, 2012, p. 88).
Tendo destacado os mecanismos de normalização e regulamentação da vida,
passaremos, na próxima seção, a discutir os estudos da relação família-escola articulandoos a esses processos.

NORMALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA VIDA NA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA
As pesquisas de Oliveira e Marinho-Araújo (2010) trazem entrevistas com
professores e pais que relatam como percebem esta relação nos nossos dias, destacando os
diferentes pontos de vista, como a própria visão e participação dos alunos nela. De maneira
geral, as autoras relatam que os encontros mais mobilizadores de pais e professores se dão
em reuniões finais de avaliação, e quando os pais são chamados em outros momentos
carregam a sensação de que se trata de uma conversa de reclamações dos filhos. Trazendo
aspectos vistos pelo lado dos professores, pelo lado dos pais e dos alunos, a pesquisa destaca
que essa relação é marcada pela colocação na família de tarefas relacionadas à escola (em
que a família vai à escola para reuniões de pais, para festas, eventos, arrecadação de fundos
para escola, problemáticas dos alunos, etc.), muitas vezes limitadas à situações formais, e
onde a escola pouco interage com as famílias de uma maneira que não seja para resolver
problemas que se circunscrevem à escola. Esse estudo também traz uma priorização de
projetos e atividades em que os pais são colocados na função de ajudar a escola, e a recíproca
nem sempre acontece. A questão da culpabilização ora da família ora da escola para o baixo
rendimento escolar é algo que aparece nos mais diversos estudos e artigos que se propõem
a estudar essa relação, muitas vezes com o foco justamente neste aspecto. Como pudemos
destacar, processos de normalização e de individualização da culpa podem ser percebidos
neste movimento: uma norma de família e de aluno, e como esses deveriam participar do
cotidiano escolar vão sendo delineados e ditam as maneiras como família e escola vão se
relacionando.
O estudo de Ribeiro e Andrade (2006), por exemplo, tem como proposta estudar
junto às famílias de alunos de uma escola pública do interior de São Paulo o que estas
pensam sobre sua relação com a escola, a escolaridade e os professores de seus filhos. Esses
autores comentam que muitos estudos trabalham os efeitos negativos de discursos fruto de
teorias de déficit cultural das famílias, ao mesmo tempo em que estes permanecem nas
escolas. Realizando um estudo etnográfico, eles observam e participam da realidade da
escola e da comunidade da escola onde realizaram a pesquisa, e fizeram entrevistas com
pais de alunos que as professoras indicaram. Identificaram três grupos de pais: aqueles que
participam ativamente das atividades escolares e podem dar o suporte a seus filhos, que são
famílias que os autores destacam como sendo constituídas pelo pai provedor e a mãe que
trabalha em casa com os filhos – este grupo, segundo esta pesquisa, por serem famílias que
se sentem incluídas no discurso da escola, o aceitam sem críticas; aqueles pais que possuem
críticas à escola, e que evitam manifestar a sua opinião; e aqueles que possuem discursos
mais defensivos, na medida em que demonstram concordar com a escola de que eles
deveriam estar mais presentes nas vidas escolares dos filhos. Desta maneira, o estudo preza
por identificar como as famílias se percebem em relação às prescrições que a escola
determina serem funções da família junto a escola: passar para os filhos os valores do
estudo; participar de reuniões; ajudar nas tarefas escolares; apoiar a escola em termos de
disciplina; participar de atividades escolares. Analisando estes aspectos junto às entrevistas
com os pais, os autores destacam que as famílias de maneira geral concordam com os
discursos da escola, colocando-a muitas vezes como tendo um conhecimento superior ao
seu, inibindo muitas vezes a possibilidade de questionamentos e críticas. Este estudo é
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importante de se levar em conta quando destaca uma assimetria nesta relação entre a
família e a escola, trazendo elementos que despotencializam a oportunidade de ação
conjunta destas instituições. Pensando especificamente na assimetria que observam na
relação família-escola, poderíamos nos remeter à citação inicial deste trabalho de Foucault:
a questão que se coloca para pensarmos não é se existe ou não uma assimetria de saberes,
ou a transmissão de saberes, mas os efeitos de dominação que podem se operar nesta
relação.
A pesquisa de Lima e Machado (2012) traz a importância da dimensão familiar nas
representações sociais do “bom aluno” de uma amostra de 20 professores do Ensino
Fundamental Infantil de Recife. Em suas análises, a imagem do “bom aluno” aparecia, para
essas professoras, muito associada a possibilidade de apoio e acompanhamento dos pais
com relação as atividades escolares, ou mesmo o que descreviam como sendo uma “boa
educação”, ou de ser educado em uma “família estruturada”. As autoras ressaltam os
momentos em que as professoras identificavam “bons alunos” que não tinham uma família
presente ou estruturada como elas consideravam, e que buscavam justificativas para isso
acontecer, baseadas na ideia principal de que o acompanhamento dos pais na vida escolar
dos filhos era importante. Nesse estudo destaca-se uma normalização em torno do que seria
uma família “bem estruturada”, ideal, e onde as famílias que fogem a essa norma seriam
“desestruturadas” e figurariam como causas para um desempenho pior de seus filhos. Essa
normalização enfraquece as ações tanto da família quanto da escola, se pensarmos que
quando as professoras se davam conta de um “bom aluno” sem uma “família estruturada”
também não identificavam o que a própria escola poderia estar produzindo. Também
podemos pensar como, nessa visão de família bem estruturada temos um mecanismo de
biopoder articulado ao de normalização – alunos que proviriam de uma família
“desestruturada” poderiam ser considerados alunos em situação de risco?
Ratto (2006), analisando os livros de ocorrência de uma escola pública de Curitiba,
durante os anos de 1998, 1999 e 2000, também permite dar destaque aos processos de
poder disciplinar presentes nas escolas:
Tendo em vista o conjunto das narrativas e não desconsiderando o que
devem ser as boas intenções da escola de ajudar as crianças e suas
famílias, os recorrentes encaminhamentos que a escola realiza, além de
viabilizarem diferentes formas de exame sobre as crianças, em uma
perspectiva disciplinar foucaultiana, criam também condições para
formas de aliança. Aí incluo – para além das aproximações com o
Conselho Tutelar e os distintos especialistas – as relações estabelecidas
entre a escola e os responsáveis pelas crianças. Tais parcerias adquirem,
indissociavelmente, dimensões de eficiência e de fragilidade, o que abre
campos complexos de relações, que se baseiam ora em apoios recíprocos,
ora em ambigüidades, conflitos, acusações ou resistências (RATTO, 2006,
p. 1262).
Ratto (2006), analisando os livros de ocorrência, aponta que raramente a mesma
criança era citada mais de uma ou duas vezes, o que demonstraria, a seu ver, a eficácia desse
instrumento de disciplinamento. Além disso, a autora ressalta a aliança dos pais com essa
medida, pois eles eram notificados e dificilmente a criança aparecia novamente nos livros.
A autora também nos chama a atenção para o fato de que, nos livros de ocorrência,
apareciam poucas narrativas com elogios aos pais, e, ainda, mais registros em que a escola
manifestava algum tipo de conflito com as famílias dos alunos:
A escola, ao acionar os responsáveis pelas crianças, não apenas cobra que
eles garantam o tipo de controle exigido, mas também (e especialmente)
os insere na lógica disciplinar dos livros de ocorrência. Tal lógica, tendo
os livros de ocorrência como instrumento, não alcança só as crianças, mas
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todos aqueles envolvidos com a instituição escolar: docentes, pedagogas,
diretoras, funcionários, famílias. Ainda que as crianças sejam os
principais alvos de disciplinamento, todos, em alguma medida, conforme
cada tipo de situação ou de correlação de forças, estão inseridos em
cenários de infantilização, em cenários criminosos e pecaminosos (Ratto,
2002), em cenários de vigilância, exame e normalização, tornando-se
permanentemente culpáveis e puníveis (RATTO, 2006, p. 1273).
Importante destacar que Ratto (2006) também irá trazer relatos dos livros de
ocorrência em que existia a possibilidade de resistência por parte da família, onde se
negavam a assinar o livro num determinado momento, ameaçavam a própria escola, ou se
negavam a ceder às exigências da escola em relação a uniforme, etc.
Já o artigo de Saraiva e Wagner (2013) retoma as discussões de Oliveira e MarinhoAraújo (2010), e fazem dois grupos focais, um com professores (que lecionavam em escolas
particulares e também já tinham trabalhado ou trabalham em escolas públicas) e outro com
os pais de alunos. Na análise de conteúdo desse estudo, destacam-se alguns temas que nos
permitem pensar outros questionamentos. Com o grupo de professores, três temas são
trabalhados: a caracterização que faziam a respeito das famílias (caracterizadas muitas
vezes como “confusas”, sem saber como educar, ou “desestruturadas”, quando a composição
familiar era diferente daquela composta por pais presentes); as expectativas da escola com
relação às famílias (pensadas como negativas e positivas e associadas a aspectos emocionais
e de configuração das famílias, que colaborariam para o sucesso dos filhos, ou, quando
“desestruturadas”, prejudicariam o seu desenvolvimento) e as demandas que as famílias
tinham em relação à escola. Neste último tema, as autoras abordam três tipos de demandas:
aquelas relacionadas aos limites que a escola colocava - as docentes muitas vezes traziam
que alguns pais pediam para que impusessem limites, outros discordavam e
desautorizavam a imposição de limites pela escola; demandas imaturas, que as autoras
abordam como sendo aquelas situações em que as professoras identificavam pedidos da
família para que as professoras agissem em relação aos seus alunos em atividades que estas
consideravam imaturas, como amarrar os cadarços, pedir que os colegas passem as
atividades de aula, etc.; outra demanda que as autoras trazem é a que caracterizam como
sendo “Clientelismo”. Essa última está ligada a solicitações para que as professoras aceitem
pedidos e demandas dos pais, e que algumas vezes vinham associados a ameaças utilizando
o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o que denominam como Lei de Inclusão.
Com relação a esta última, as professoras que participaram do grupo focal desse estudo
comentam também dos diversos laudos que são apresentados como maneira das famílias
pedirem outras formas de avaliação para seus filhos, aulas particulares, etc. Essa última
demanda que o trabalho traz é algo que nos permite pensar o uso de direitos que
impossibilita um contato e troca entre escola e pais, e aparece como forma de ameaça,
relacionado a aspectos de judicialização e medizalização (pois se dão a partir de laudos e
encaminhamentos aos especialistas). Como nos permitem destacar Heckert e Rocha (2012):
Os dispositivos de inclusão escolar que têm como objetivo a inserção de
alunos do ensino especial na escola regular também têm se constituído
como um sistema de aprimoramento de controle, mediante a utilização
de ferramentas que efetuam a normalização do que é percebido como
diferença. Integrar tem significado reduzir diferenças, disponibilizando
meios de aproximação à boa forma. Novas parcerias aproximam
instituições da rede pública de ensino, como é o caso do conselho tutelar,
ampliando as formas de controle. E é fundamental evidenciar que o
processo de judicialização da sociedade chega à escola como alternativa
para velhos e novos problemas, prometendo aos educadores o apoio para
o cumprimento da estressante jornada solitária de trabalho (HECKERT;
ROCHA, 2012, p. 88).
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Interessante notar, nesse estudo, que os mecanismos de regulamentação através do
uso dos direitos também se operam da família sobre a escola – nesse estudo é a família que
traz os Direitos como forma de interferir nas ações das escolas. Por outro lado, o estudo de
Saraiva e Wagner (2013) chega aos seguintes temas com o grupo focal com mães (o grupo
só aconteceu com as mães dos alunos, e não teve a participação de nenhum pai):
envolvimento com a escola, onde as mães relataram ter um bom envolvimento com a escola,
indo a reuniões e palestras; comunicação, neste tema as mães do estudo teriam relatado que
sentem a comunicação da escola com as mães se dá seguindo um manual, como se fosse
“robotizada”, pois diziam as mesmas coisas independentemente se era professor ou
coordenador, e que isto era valorizado pela escola, e não valorizado pelas mães; dificuldades
na relação, tema onde aparece a necessidade de uma flexibilidade por ambas as partes, e
uma responsabilização das famílias pelo desempenho escolar; e por fim, o tema de
mercantilização do ensino. Neste último tema também temos algo que esse artigo faz pensar
em termos do que a família entende como sendo uma prioridade dada pela escola ao bom
desempenho em avaliações que classificam as próprias escolas, como o ENEM e
vestibulares, em prol de um olhar para a aprendizagem e as necessidades educativas de seus
filhos. Por outro lado, também trazem a ideia de que algumas famílias buscam escolas
baseadas também nessas classificações. Heckert e Rocha (2012) nos ajudam a pensar esses
processos de mercantilização da educação através das ideias de normalização e
regulamentação da vida, atentando para as brechas que também se colocam:
Os professores criam alternativas para realizar seu trabalho, embora
quase nunca obtenham consistência as iniciativas e alternativas
inovadoras que empreendem. Se há metas e expectativas a serem
atingidas para ampliar a produtividade da escola, há também um plano
de afetação que insiste no desdobrar das atividades. A especificidade do
trabalho do professor requer provocação, encontro, indagação que não
cessa de acontecer. Se por um lado o professor encontra-se aprisionado
em uma rede de sentidos e práticas instituídas, em um processo de
burocratização do fazer educacional, por outro, também efetua alianças
no sentido de ampliar o compartilhamento de experiências em seu
cotidiano de trabalho e de tecer outros regimes de afectos que
desestabilizam os processos de regulamentação da vida. (HECKERT;
ROCHA, 2012, p. 91).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho procuramos destacar os processos de normalização e
regulamentação da vida no cotidiano escolar, principalmente aqueles que se operam na
relação família-escola. Parece importante terminarmos, no entanto, pensando as
possibilidades de brechas e rupturas que também se configuram no cotidiano escolar.
Machado (2011) nos ajuda a pensar que, para intervirmos nas situações que queremos
modificar é necessária uma atitude em que legitimamos e afirmamos os saberes que são
instituídos, procurando fortalecer outros possíveis que sejam capazes de afetar o campo em
que nos inserimos. A autora destaca que desta maneira conseguimos agir nas forças
hegemônicas presentes nas produções de fracasso e adoecimento, caso contrário
reproduzimos aquilo que já é instituído. Desta forma, não se trata de analisarmos a relação
família-escola como alvo de críticas e destacando tudo que estaria errado, mas, ao
entrarmos e conhecermos as forças que atravessam a relação família-escola, podermos criar
brechas e reconhecer os novos possíveis que existem no campo.
Neste sentido, a relação família-escola, considerando as muitas vezes denominadas
novas configurações familiares, também aparece como um possível campo para rupturas e
criação de novos possíveis no cotidiano escolar. Novos projetos, como aqueles ligados a
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festa da família substituindo as festas do dia das mães e dia dos pais, por exemplo, trazem o
exercício das escolas em modificarem-se e experimentarem novas coisas. A relação famíliaescola é muitas vezes atravessada por demandas medicalizantes, individualizantes,
culpabilizantes, ao mesmo tempo em que a articulação entre família e educadores é um
espaço onde a conversa e a troca de saberes podem se tornar potencializadoras de novas
práticas. Interessante notar que os estudos realizados através de entrevistas ou grupos
focais eram feitos ora com família, ora com educadores, não tendo sido encontrados estudos
em que as conversas tenham sido feitas em conjunto (professores e família).
Parece também importante pensarmos as ações da psicologia junto à educação. Ao
longo do trabalho pudemos destacar como as ações de especialistas fortalecem ações de
encaminhamento e medicalização das crianças nas escolas. Além disso, as teorizações
psicológicas que focam a importância das experiências vividas no ambiente familiar
também podem agir no sentido de enfraquecer a relação família-escola, ao culpabilizar o
indivíduo e sua família. Como nos inserir e trabalhar a relação família-escola de maneira a
potencializar a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças e adolescentes?
Pensar a Psicologia na escola pelo viés micropolítico implica tomar a
Psicologia e a Educação como saberes históricos-políticos produzidos e
produtores nas e das práticas escolares. Nessa perspectiva, o cotidiano
ganha relevo no modo como é tecido por professores, alunos,
administradores e especialistas, entre eles os psicólogos, que, imersos em
condições, desejos, apreensões e circunstâncias, vão fazendo arranjos e
abrindo territórios de composição de outros possíveis para a formação
(ROCHA, 2011, p.199).

REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. 1996.
______. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. 1990.
______. Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos art. 29, 30, 32 e 87
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
FOUCAULT, M. Vigiar e Punir. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1977.
______. História da Sexualidade I: a vontade de saber. 7a. edição. Rio de Janeiro: Ed. Graal,
1985.
______. Conferência 4 e 5. In: ___________. A verdade e as formas jurídicas. Tradução: Roberto
Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardim Morais. Rio de Janeiro: Nau Ed. 1996, p. 79-126.
______. Em defesa da sociedade: Curso no Collège de France (1975- 1976), (trad. De Maria
Ermantina Galvão). São Paulo: Martins Fontes, 2000.
______. A ética do cuidado de Si como Prática da Liberdade. In. ______. Ditos & escritos V. Rio
de Janeiro: Forense Universitária, 2004.
GUARIDO, R.. A medicalização do sofrimento psíquico: considerações sobre o discurso
psiquiátrico e seus efeitos na Educação. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 33, n. 1, p. 151161, Abr. 2007.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151797022007000100010&lng=en&nrm=iso>
HECKERT, A. L. C; ROCHA, M. L. da. A maquinaria escolar e os processos de regulamentação
da vida. Psicol. Soc., Belo Horizonte, v. 24, n. spe, p. 85-93, 2012. Disponível em

– 1168 –

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010271822012000400013&lng=en&nrm=iso>
LIMA, A. M. de; MACHADO, L. B. O "bom aluno" nas representações sociais de professoras: o
impacto da dimensão familiar. Psicol. Soc., Belo Horizonte , v. 24, n. 1, p. 150159, abr. 2012.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010271822012000100017&lng=en&nrm=iso>
MACHADO, A. M. Formas de pensar e agir nos acontecimentos escolares: criando brechas
com a psicologia. In. Facci, M., Meira, M. ; Tuleski, S. A exclusão dos “incluídos”: uma crítica
da psicologia da educação à patologização e medicalização dos processos educativos.
Editora da Universidade de Maringá: Maringá, SC, 2011.
KNIJNIK, G; JUNGES, D. de L. V. A Relação Família-Escola e a Prática do “Dever de Casa” de
Matemática: um estudo sobre seus tensionamentos. Bolema, Rio Claro, v. 28, n. 49, p. 662681,
ago.
2014.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103636X2014000200662&lng=en&nrm=iso>
OLIVEIRA, C. B. E. de; MARINHO-ARAUJO, C. M. A relação família-escola: intersecções e
desafios. Estud. psicol. (Campinas), Campinas , v. 27, n. 1, p. 99-108, mar.
2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103166X2010000100012&lng=en&nrm=iso>
RATTO, A. L. S. Disciplina, infantilização e resistência dos pais: a lógica disciplinar dos livros
de ocorrência. Educ. Soc., Campinas,v. 27, n. 97, p. 1259-1281, dez. 2006.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302006000400009&lng=en&nrm=iso>
RIBEIRO, D. de F.; ANDRADE, A. dos S. A assimetria na relação entre família e escola
pública. Paidéia (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v. 16, n. 35, p. 385-394, dez.
2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103863X2006000300009&lng=en&nrm=iso>
ROCHA, M. Desafios da Psicologia e Educação: entre a macro e a micro política. In. Azzi, R.G.;
Gianfaldoni, M.H.A. Psicologia e Educação (série ABEP Formação). São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2011.
SARAIVA, L. A.; WAGNER, A. A Relação Família-Escola sob a ótica de Professores e Pais de
crianças que frequentam o Ensino Fundamental. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de
Janeiro, v. 21, n. 81, p.739-772, dez. 2013. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010440362013000400006&lng=en&nrm=iso>.

– 1169 –

Delci Heinle Klein
doutoranda – PPGEDU/UFRGS
Clarice Salete Traversini
Professora Doutora – PPGEDU/UFRGS
RESUMO: A discussão aqui desenvolvida integra a pesquisa de Doutorado em Educação 1
cuja temática é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB e centra sua análise
no Censo Escolar instituído pelo Ministério da Educação e utilizado como principal
instrumento de coleta de informações estatísticas sobre a educação brasileira. Ao percorrer
os questionários dos Censos Escolares efetuados de 1999 a 2013, nota-se como a coleta de
informações recebe contornos específicos diante do contexto sócio-político-histórico em
que a mesma é realizada. Assim, vemos deslocamentos, adaptações e inovações ao longo dos
anos, para que essas informações deem conta das necessidades que se apresentam.
Apontamos o deslocamento do foco do Censo Escolar das informações sobre a unidade
escolar – escola, para as informações sobre o aluno, inclusive atribuindo-lhe um ID
(Identificador Individual), bem como a introdução de informações sobre cor/raça e
necessidades especiais dos alunos. Foucault (2003) aponta que o campo de intervenção da
biopolítica é a vida do homem-espécie e os fenômenos que nela interferem, como a
educação, e os saberes da estatística apontam regularidades e necessidades que permitem
as ações governamentais. Desse modo, o Censo Escolar é utilizado, pelo governo, como
ferramenta que subsidia a biopolítica que procura regular a educação brasileira.
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ABSTRACT: The argument developed here is part of the PhD research in Education whose
theme is Development Index of Basic Education - IDEB and focuses its analysis on the school
census instituted by the Ministry of Education and used as the main tool for collecting
statistical information on the Brazilian education. When you scroll through the School
Census questionnaires conducted from 1999 to 2013, there is as collecting information gets
specific contours on the socio-political and historical context in which it is performed. Thus
we see shifts, adaptations and innovations over the years, so that this information deem
account the needs that arise. We point the displacement of the focus of the school census
information on school unit - school, for information about the student, including by
assigning an ID (Single Identifier) as well as the introduction of information about color /
race and special needs students . Foucault (2003) points out that the biopolitics of
intervention field is man's life-species and phenomena that affect it, such as education, and
knowledge of statistical regularities point and needs that allow the government actions.
Thus, the school who census is used by the government as a tool that supports the
biopolitics that seeks to regulate the Brazilian education.

CENSO ESCOLAR: CONHECER PARA GOVERNAR
Conhecer a realidade educacional brasileira é uma preocupação de autoridades
desde os tempos do Império. Naquele tempo, eram coletadas as estatísticas da instrução
(DGE – Diretoria Geral de Estatística – 1871). Consistiam de relatórios dos dados coletados
nas províncias através do preenchimento de modelos a elas enviados. Esses levantamentos
Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDU – UFRGS. Esse estudo também integra o
projeto aprovado pelo CNPq “A inclusão escolar e as avaliações em larga escala: efeitos sobre o
currículo e o trabalho docente na Educação Básica (2013-2016)”.
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eram lentos, inexatos e até omissos, por parte das fontes, segundo estudos de GIL (2009).
Atualmente o Censo Escolar é um levantamento realizado por meio eletrônico que permite
o acompanhamento de diversas informações sobre a educação brasileira, tanto de natureza
qualitativa como quantitativa.
O Censo Escolar da Educação Básica consiste em um levantamento de dados
estatístico-educacionais no âmbito nacional e é realizado todos os anos, sob a coordenação
do INEP 2. É realizado em regime de colaboração entre a União, os Estados e os municípios,
com a participação das escolas públicas e privadas do país. Como é o principal instrumento
de coleta de informações da Educação Básica, abrange suas diferentes etapas e modalidades
de ensino.
Sabemos que o recenseamento é uma prática antiga e está sempre a serviço do
contexto social e histórico da sua época. Na época dos grandes Impérios, os censos serviam
para fins de vigilância, alistamento militar e avaliação de impostos. Buscava-se saber a
quantidade de homens disponíveis para a proteção e manutenção do território (para a
guerra) e de sua riqueza, para fins de tributação. O censo era um instrumento de poder
estatal e controle social, uma vez que o censor era também encarregado do controle do
comportamento. Se na Idade Média o censo revelava o espelho do Príncipe, na atualidade,
pode ser considerado o espelho de todos e de cada um, ao permitir que nos reconheçamos
como sujeitos pertencentes a uma população com determinadas ações a serem produzidas
e mobilizadas, isto é, ao olharmos para os dados estatísticos, precisamos ser capazes de nos
posicionar em relação a eles.
Pode-se dizer que a concepção moderna das estatísticas guarda estreita relação com
a emergência do Estado Moderno, pois é na racionalização das práticas de governo que as
estatísticas encontram abrigo. Foucault (2003) ressalta que a “arte de governar”, do modo
como se a configurou no final do século XVI e início do século XVII, aos poucos foi se
constituindo numa nova forma de olhar para o Estado, não mais se pautando apenas no
costume e na tradição, e sim em torno de uma racionalidade estatal, pautada na idéia de que
o Estado devesse ser conduzido segundo leis racionais e baseado em informações. O
propósito de tal arte de governar não é o de reforçar o poder que um príncipe pode exercer
sobre seu domínio, e sim reforçar o próprio Estado, aumentando sua potência em um
quadro extensivo e competitivo. É a partir desse novo olhar sobre o governo que as
estatísticas ganham significado e contornos políticos. Segundo Foucault,
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A razão de Estado, no sentido de um governo racional capaz de aumentar
a potência do Estado de acordo com ele próprio, passa pela constituição
prévia de um certo tipo de saber. O governo só é possível se a força do
Estado é conhecida; assim ela pode ser mantida. A capacidade do Estado
e os meios de aumentá-la devem ser também conhecidos, tal como a força
e a capacidade dos outros Estados. O Estado governado deve, de fato,
resistir contra os outros. O governo não poderia, portanto, limitar-se à
única aplicação dos princípios gerais de razão, de sabedoria e de
prudência. Um saber é necessário: um saber concreto, preciso e medido,
reportando-se à potência do Estado. A arte de governar, característica da
razão de Estado, está intimamente ligada ao desenvolvimento do que se
chamou estatística ou aritmética política – quer dizer, ao conhecimento
das forças respectivas dos diferentes Estados. Um tal conhecimento era
indispensável ao bom governo. (FOUCAULT, 2003, p. 376)
A partir de metade do século XVIII, com a emergência da noção de população,
aparece um novo tipo de poder - o biopoder - isto é, o poder que se faz na direção do homemespécie, que se instala e age sobre a massa global, sobre a vida, com o objetivo de otimizá-la
2 INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Os principais Censos

realizados pelo INEP são o Censo Escolar (da Educação Básica) e o Censo da Educação Superior
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e qualificá-la. Para tal, são necessárias novas estratégias para governar, através das quais se
atua em duas dimensões: uma anátomo-política do corpo humano (disciplinar) e uma
biopolítica da espécie humana, que age sobre o coletivo. Na biopolítica, os processos de
mortalidade, de longevidade e natalidade, juntamente com a economia e a política,
passaram a se constituir em objetos de saber e alvos de controle.
O objetivo da biopolítica é fazer viver. A educação é um dos processos a serem
geridos e é de competência do Estado. Escolarizar a população, capacitá-la e
instrumentalizá-la com o conhecimento é uma forma de investimento na qualidade de vida,
pois a educação se apresenta, ao longo dos tempos, como uma condição de possibilidade de
ascensão social, de conseguir um bom emprego e tornar-se um sujeito produtivo,
economicamente estável e feliz. Trazer o aluno à escola, mantê-lo e assegurar o aprendizado
podem ser consideradas estratégias biopolíticas, que agem sobre todos e cada um como um
modo de fazer viver: cada aluno, cada escola, todo o conjunto da educação brasileira
Para governar é preciso conhecer, e são os saberes da estatística, através de seus
dados, tabelas e cálculos que subsidiam os Governos nas suas ações. Para a implantação de
ações em educação no Brasil, nos últimos anos, fez-se necessário conhecer a realidade
educacional, quantificá-la e torná-la calculável para operar com e sobre ela. Popkewitz &
Lindblad (2001, p. 115) afirmam que “com as informações ao longo do tempo, os números
fornecem uma maneira de raciocinar a respeito da relação entre fenômenos sociais e
educacionais. Os números definem trajetórias para sinalizar progressos ou identificar locais
potenciais de intervenção por meio de políticas.” Uma vez conhecida, a realidade é passível
de ser modificada, e a Estatística é a ciência que produz o saber numérico sobre a realidade
estudada. Segundo Diniz (1999), a produção das estatísticas básicas da educação nacional,
por meio de levantamentos periódicos, é o principal instrumento para auxiliar os
responsáveis pela definição e implementação de políticas educacionais.
Instituído pela Portaria nº 264, de 27 de março de 2007, o Dia Nacional do Censo
Escolar da Educação Básica objetiva estabelecer a data de referência das informações
declaradas ao Censo Escolar. Na última quarta-feira do mês de maio, de cada ano, todos os
estabelecimentos de ensino do país devem responder ao Censo, por meio de formulários
eletrônicos padronizados do sistema Educacenso 3. Desse modo, o INEP atualiza,
anualmente, o Cadastro Nacional de Escolas, tendo dados referentes a todos e cada um dos
alunos e de todas e cada uma das escolas brasileiras. Solicitam-se dados como nome,
endereço, sexo, idade, cor/raça, filiação, deficiências e/ou transtornos, altas habilidades
e/ou superdotação, série e turma que frequenta, se é usuário de transporte escolar, recursos
necessários para participar das avaliações do Inep, entre outras.
Os dados coletados referem-se aos estabelecimentos, às matrículas, às funções
docentes e ao movimento e rendimento escolar. A partir das informações aferidas pelo
Censo Escolar, o Ministério da Educação traça um panorama nacional da Educação Básica,
que serve de referência para a formulação de políticas públicas e execução de programas na
área da educação, inclusive os de transferência de recursos públicos, como: merenda e
transporte escolar, livros didáticos, bibliotecas, Dinheiro Direto na Escola (DDE) e Fundo da
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB). Além disso, os dados sobre o rendimento escolar (aprovação e
reprovação) e do movimento escolar (abandono) são utilizados para o cálculo do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB.
O INEP é responsável, além da coordenação geral, por ações específicas 4, dentre as
quais destacamos:
 estabelecer os objetivos e o cronograma anual das atividades;
 definir os instrumentos de coleta de dados indispensáveis a sua realização;
407F407F
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3 Sistema de Informações on

line, desenvolvido pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira.
4 As ações estão estabelecidas pela Portaria Ministerial nº 316, de 04 de abril de 2007, artigo 3º.
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 instituir meios e programas necessários à execução do Censo Escolar de forma a
garantir a qualidade e fidedignidade do processo censitário;
 verificar os dados declarados pelos estabelecimentos escolares com base nos
procedimentos de controle de qualidade das informações;
 validar os dados declarados pelos estabelecimentos escolares, consolidar as
informações e enviar os resultados finais do Censo Escolar para publicação no
Diário Oficial da União, pelo Ministério

A ADAPTABILIDADE DAS ESTATÍSTICAS ÀS NECESSIDADES BIOPOLÍTICAS
O campo de intervenção da biopolítica é a vida do homem-espécie e os fenômenos
que nela interferem. A necessidade de ofertar a educação à população pode ser entendida
como fenômeno universal que incide sobre a população, uma vez que, em uma determinada
faixa etária da vida do sujeito, espera-se que este frequente a escola, aprenda a ler, escrever
e calcular, aprenda ciências, conheça o mundo e conheça a si mesmo. Assim, o abandono e a
reprovação escolar podem ser considerados como fenômenos acidentais, aqueles que
acarretam consequências análogas de incapacidade, de neutralização, de pôr indivíduos
fora do circuito. Para gerir esses fenômenos, enfrentá-los e não deixar que afetem a vida de
forma negativa, é preciso conhecê-los, observar suas recorrências e quantificá-los. É
necessário desenvolver saberes sobre esses fenômenos, pois a constituição da biopolítica
“[...] só é possível no contexto da invenção da vida biológica, da entrada da vida no
pensamento e na prática políticos. É a resposta política ao aparecimento, no século XIX,
desse novo objeto de conhecimento – a vida do homem como espécie.” (PORTOCARRERO,
2008, p. 420). Quando a vida passa a se constituir como elemento político por excelência,
torna-se necessária a sua administração, seu regramento, sua normalização. Assim, a
biopolítica pode ser entendida como uma “bio-regulamentação pelo Estado”. (FOUCAULT,
1999, p.298) dos processos e fenômenos que ele administra.
Dessa forma, o Estado torna-se responsável pelos processos que são próprios da
população, como a educação. Esses processos são contabilizados e acompanhados através
dos números (taxas, índices, contagens, levantamentos, construção de gráficos e tabelas)
para conhecer a realidade, estudá-la, monitorá-la e intervir para potencializar a vida ( a
escolarização) e, assim, viver mais (aprender), produzir mais (ser aprovado) e onerar
menos o Estado.
Ao analisar os questionários dos Censos Escolares efetuados de 1999 a 2013, notase como a coleta de informações recebe contornos específicos diante do contexto sóciopolítico-histórico em que a mesma é realizada. Assim, vemos deslocamentos, adaptações e
inovações ao longo dos anos, para que essas informações deem conta das necessidades que
se apresentam. Procuramos apontar alguns desses deslocamentos e adaptações.
O primeiro levantamento realizado pelo Censo Escolar foi em 1999 e, de lá para cá,
o mesmo sofreu modificações para atender as necessidades e as demandas de cada ano.
Durante os anos de 1999 a 2006, o Censo Escolar era realizado através de levantamentos
em formulários de papel. Cada escola recebia, via correio, um kit de formulários a serem
preenchidos manualmente e devolvidos ao INEP. Esses kits eram apresentados à direção da
escola por meio de uma carta do Ministro da Educação, através da qual se destaca a
importância e a necessidade do Censo Escolar, bem como a importância do cuidado e da
fidedignidade dos dados a serem informados. O foco principal, nessa época, era o
estabelecimento escolar – o núcleo principal era a escola - e sua ocupação, isto é, os dados
físico-estruturais da escola e o pessoal. Eram levantados: os dados físicos da escola (as
dependências, equipamentos existentes, além de informações sobre água, energia elétrica e
esgoto; os níveis e as modalidades de ensino que oferece), os programas governamentais de
que a escola participa 5 e o pessoal da escola – número de professores (atuação e formação),
409F409F

Os programas mencionados no formulário referente à caracterização da escola (Bloco 2) são:
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, Programa Nacional do |Livro Didático – PNLD,
5
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número de matrículas (por turmas, por idade e por sexo) e o movimento e rendimento dos
alunos (aprovado, reprovado, abandono, transferido). O quadro a seguir apresenta, de
forma resumida, os quesitos levantados ano a ano, pelo Censo Escolar.
Anos: 1999/2000
Ministro da Educação:
Paulo Renato de Souza
Formulários em papel
8 Blocos:
1 - cadastro da escola
2-caracterização física da
escola
3-dados gerais da escola
(salas de aula e pessoal)
4-Educação infantil e classes
de alfabetização
5- Ensino Fundamental
Regular
6- Ens. Médio Regular e
Médio profissionalizante
7 – Educação Especial
8– Educação de Jovens e
Adultos (supletivo)

Ano: 2001/2002
Ministro da Educação:
Paulo Renato de Souza
Formulários em papel
11 blocos:
1 – cadastro da escola
2- caracterização física da
escola
3 – dados gerais da escola
(salas de aula e pessoal)
4 – Educação infantil
5- Classes de alfabetização
6 – Ensino Fundamental
Regular
7- Ens. Médio Regular e
Médio profissionalizante
8 –Curso Normal em nível
médio
9 – Educação Especial
10 – Educação de Jovens e
Adultos (supletivo)
11- Ensino técnico
profissionalizante

Ano: 2003
Ministro da Educação:
Cristovam Buarque
Formulários em papel
11 blocos
(Idem 2001/2002)

Em 2001, houve algumas alterações no Censo, e, de 8 blocos, passou para 11 blocos.
O bloco que compunha a Educação Infantil e as Classes de Aceleração foi dividido,
compondo, dessa forma, dois blocos, e foram acrescentados blocos do Curso Normal e do
Ensino Técnico Profissionalizante. Em 2002 e 2003 o Censo ficou inalterado.
Ano: 2004
Ministro da Educação:
Tarso Genro
Formulários em papel - 13
blocos:
1 – cadastro da escola
2- caracterização física da
escola
3 – dados gerais da escola
4 – Salas de aula e recursos
humanos
5 – Educação infantil
6- Classes de alfabetização
7 – Ensino Fundamental
8- Ensino Médio

Ano: 2005
Ministro da Educação:
Tarso Genro
Formulários em papel -10
Blocos:
1 – cadastro da escola
2- caracterização física e
dados gerais da escola
3– Salas de aula e recursos
humanos
4– Educação infantil
5– Ensino Fundamental
6 - Ensino Médio e Médio
integrado
7 -Educação Especial

Ano:2006
Ministro da Educação:
Fernando Haddad
Formulários em
papel:10 Blocos:
Idem 2005

Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação/Dinheiro na Escola, Comunidade
Solidária, TV Escola, Outros Programas de TV Educativa, Programa Nacional de Transporte Escolar –
PNTE, PROINFO, Programa Estadual de Informática, Programa Municipal de Informática, Programa
Nacional de Biblioteca Escolar – PNBE, Programa Nacional de Saúde na Escola – PNSE.
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9-Educação Especial
10- Educação de Jovens e
Adultos
11 –Educação profissional
em nível técnico
12–Transporte Escolar
público
13–Avaliação do PNAE
(merenda escolar) 2003

8 - Educação de Jovens e
Adultos
9 –Educação profissional
em nível técnico
10 – Transporte Escolar

Em 2004, o Censo passou a integrar informações sobre o transporte e a merenda
escolar. O bloco 13, acrescido a partir de 2004, na sua apresentação faz referência à
importância da alimentação escolar no combate à fome no país: “O tamanho, a
universalidade e o custo do PNAE 6 , que tem papel estratégico no Programa Fome Zero de
combate à fome e garantia do direito humano à alimentação, tornam a sua avaliação
fundamental.” (p 61) Assim, essas informações passam a integrar o Censo e a subsidiar, com
esses dados, outros programas de Governo, como investimentos em transporte escolar
existente e/ou necessário e a alimentação escolar.
“MOSTRE SUA RAÇA. DECLARE SUA COR 7”. Essa frase abre o Censo Escolar de 2005.
A partir desse ano, o questionário do Censo Escolar passou a integrar o quesito matrícula
por sexo e raça/cor, em que, para cada nível e modalidade de ensino deve ser apresentado
o número de alunos brancos, pretos, pardos, amarelos, indígenas e não-declarados. Esta
alteração é a mais importante desse ano, quando o Censo é composto de 10 blocos, tendo
sido aglutinados a caracterização física e dados gerais da escola num único bloco; foram
retiradas as classes de alfabetização e a avaliação do PNAE.
Em 2006, o Censo Escolar manteve-se praticamente inalterado em relação ao ano de
2005. No entanto, a atenção se volta para o bloco 7 que adverte: “Atenção: neste bloco
devem também ser registrados os alunos com necessidades educacionais 8 especiais
incluídos em classes comuns do ensino regular.”
Embora a Constituição Federal (art. 208, III) estabeleça o direito de as pessoas com
necessidades especiais receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino, o
diagnóstico do Plano Nacional de Educação, de 2001, em seu capítulo oitavo, reconhece: “O
conhecimento da realidade é ainda bastante precário, porque não dispomos de estatísticas
completas nem sobre o número de pessoas com necessidades especiais nem sobre o
atendimento”. E segue, “dos 5.507 Municípios brasileiros, 59,1% não ofereciam educação
especial em 1998”. Desse modo, a partir de 2006, o Censo passa a integrar informações
específicas sobre os alunos com necessidades especiais.
Até o ano de 2006, o Censo foi respondido por meio de formulário próprio (em
papel) e tinha por unidade básica de informação a escola, o núcleo escolar. A partir de 2007,
o Censo Escolar deixou de ser um levantamento feito em formulários de papel e passou a
ser um levantamento através de meio eletrônico 9, realizado pelo Educacenso. Assim,
procede-se a uma significativa e importante alteração no Censo, não só em relação à forma
do levantamento dos dados, como em relação aos dados levantados. A partir desse ano, os
410F410F
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Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Nessa época discute-se amplamente no país questões sobre políticas afirmativas, dentre as quais a
criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Lei 10.678/2003), além da Lei
10.639/2003 (estabelece o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas) e anos após, a lei
12.711/2012 (estabelece Cotas no Ensino Superior), entre outras.
8 Desde a Constituição Federal de 1988, há a aprovação de legislação específica sobre a Educação
Especial, como a lei 10.172, de 2001, do Plano Nacional de Educação, que estabelece vinte e oito
objetivos e metas para a educação das pessoas com necessidades educacionais especiais; A
Resolução número 2, de 11 de setembro de 2001, institui Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica, entre outras.
9 Portaria MEC nº 316, de 04 de abril de 2007.
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formulários são individualizados: escola, aluno, docente e turma. Cada aluno passa a ter um
ID – identificação única, através de um código gerado pelo INEP. O seu cadastro têm
informações acerca da filiação, cor/raça, documento de identificação e órgão emissor,
endereço, série, se é portador de necessidades especiais e o tipo de necessidade e o Número
de Identificação Social –NIS. O formulário da turma levanta, entre outras, o nome da turma,
as informações de horário de funcionamento, modalidade e etapa de ensino, tipo de
atendimento, inclusive o atendimento educacional especializado e as disciplinas
ministradas na turma. O docente também passa a ter um ID – identificação única, sua raça,
endereço, escolaridade e dados da docência. As informações, escrutinadas minuciosamente
pelo Censo Escolar sobre todos e cada um, mostram como “os números inscrevem um
sistema de ordenação e classificação que não apenas calcula e ordena racionalmente grupos
de pessoas, como também normaliza, individualiza e divide” (POPKEWITZ & LINDBLAD,
2001, p126).
De 2007 a 2013, os formulários do Censo Escolar continuam levantando
informações sobre o aluno, a escola, a turma e os docentes. No entanto, nesse período foram
acrescidas informações em relação aos alunos quanto às necessidades especiais, recursos
necessários para a participação em avaliações do INEP e o tipo de transporte escolar 10
utilizado para ir à escola. Já o formulário de cadastro do docente foi alterado para “cadastro
de profissional escolar em sala de aula”, e as principais alterações observadas são a
complementaridade no quesito da formação que, além da titulação, deve complementar
com dados da instituição formadora (pública ou privada), área do curso, o curso, ano de
início e ano de conclusão. No quesito “outros cursos específicos”, de formação continuada,
esses passaram de carga horária mínima de 40 horas para 80 horas e devendo ser
assinalado a temática dos cursos.
Ao entender o Censo Escolar como ferramenta que subsidia a biopolítica que
procura regular a educação brasileira, percebemos, nos levantamentos apresentados e no
excerto a seguir, traços de sua operacionalidade.
41F41F

[...] as informações e estatísticas educacionais, produzidas no censo
escolar, muito têm contribuído para a eficiência de programas
governamentais. Elas são utilizadas em vários programas do MEC, como
os programas nacionais do livro Didático, de alimentação escolar, de
recursos financeiros direto para a escola. O Fundef também utiliza os
dados do censo escolar para distribuir os recursos. Além do mais, esses
dados constituem relevante instrumento de gestão e avaliação da
educação no nosso país. ( SOUZA 11, 2002 – grifos meus)
415F415F

A chamada do ministro Paulo Renato de Souza 12 aponta o Censo Escolar como
instrumento informativo para diferentes políticas públicas educacionais, como os
Programas do Livro Didático e da Merenda Escolar. Também aponta para a distribuição de
recursos como o FUNDEF 13 e o Dinheiro Direto na Escola. Percebe-se, assim, o saber
estatístico subsidiando as ações governamentais, “seja no âmbito político, econômico,
social, educacional”, seja na invenção de normas, de programas, de ações e estratégias “no
416F416F
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Neste quesito podem ser assinaladas as opções: vans, ônibus, tração animal, micro-ônibus,
bicicleta, outro tipo de veículo rodoviário, trem/metrô, embarcações com diferentes capacidades.
11 Paulo Renato Souza, Ministro de Estado da Educação.
12 Paulo Renato de Souza foi Ministro da Educação no período de 1995 a 2003.
13 FUNDEF- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério, instituído pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, é um fundo composto de
recursos da União, Estados e municípios, redistribuído conforme o número de matrículas no Ensino
Fundamental dos referidos entes federados. Em 2007 foi substituído pelo FUNDEB – Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação,
instituído pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. O FUNDEB passou a incorporar as matrículas
da Educação Infantil e do Ensino Médio para cálculo de redistribuição dos recursos.
10
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intuito de dirigir, de administrar e de otimizar condutas individuais e coletivas”
(TRAVERSINI&LOPEZ BELLO, 2009, p. 149).
Ao percorrer os materiais sobre o Censo Escolar, percebe-se que esse instrumento
é utilizado não apenas pelo Ministério da Educação e, sim, por uma série de ações
governamentais, interministeriais, com objetivos que extrapolam os educacionais, como
explica o Ministro da Educação Tarso Genro 14
418F418F

os Ministérios da Saúde e do Esporte também utilizam esses dados
para executar projetos próprios. [...] por isso é tão importante a
veracidade na prestação das informações como no preenchimento do
questionário. [...] alunos contados a mais significam livros e recursos
desperdiçados. Um estudante não incluído representa menos dinheiro
para a merenda. Como cidadãos, todos somos responsáveis pela total
transparência dessas informações. (GENRO 15, 2004 – grifos meus)
419F419 F

Os números são imprescindíveis à efetivação da biopolítica. São eles, os números
que, transformados em taxas e índices, tabelas e gráficos, pela expertise dos matemáticos e
estatísticos, expressam matematicamente a realidade sobre a qual a biopolítica incidirá,
exercerá o seu controle. Deleuze infere que os diferentes tipos de controle, “ [...] os
controlatos, são variações inseparáveis, formando um sistema de geometria variável, cuja
linguagem é numérica”. (DELEUZE, 1992, p. 221 – grifos do autor). Assim, os números
apurados pela estatística, no interior da escola, são disponibilizados dentro da estrutura
governamental para as diferentes biopolíticas operadas pelo Governo, seja na área da
Educação, da Saúde, da Segurança, no combate à pobreza ou todos interrelacionados.
Podemos também compreender a mudança do foco do Censo Escolar da unidade –
escola para a unidade-aluno, que ocorreu em 2007, como uma forma de controle não mais
da instituição somente, mas do sujeito aluno. Quem é este aluno? Onde mora? Com quem
vive? Em que casa mora? Que água consome? Em que situação econômica vive? De que
raça/cor é? Essas perguntas são respondidas pelo censo, e o aluno passa a ser único. Desse
modo, o poder pode ser exercido a nível individual e/ou global. Segundo Deleuze (1992), no
século XX houve o deslocamento das sociedades disciplinares para as de controle e afirma
que, “[...] nas sociedades de controle, o essencial não é mais uma assinatura e nem um
número, mas uma cifra: a cifra é uma senha, ao passo que as sociedades disciplinares são
reguladas por palavras de ordem” (DELEUZE, 1992, p.222 – grifos do autor). O autor
menciona, também, que a cada sociedade pode-se fazer corresponder certo tipo de máquina,
pois ela exprime as formas sociais que dão a essas máquinas, seu nascimento e a sua
utilização. Diz Deleuze,
As antigas sociedades de soberania manejavam máquinas simples,
alavancas, roldanas, relógios; mas as sociedades disciplinares recentes
tinham por equipamento máquinas energéticas, com o perigo passivo da
entropia e o perigo ativo da sabotagem; as sociedades de controle
operam por máquinas de terceira espécie, máquinas de informática e
computadores, cujo perigo passivo é a interferência, e, o ativo, a pirataria
e a introdução de vírus. (DELEUZE, 1992, p. 223)
A escola e a população escolar, imersas na sociedade como um todo, também são
capturadas pelos mecanismos de controle aos quais Deleuze se refere. A escola, o professor
e o aluno, dentro desse controle, não possuem mais nome, e sim, possuem um código através
do qual são identificados de forma instantânea e permanente.

14Tarso
15

Genro foi Ministro da Educação no ano de 2005.
Tarso Genro, Ministro de Estado da Educação.
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(ALGUMAS) CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Entendendo o Censo Escolar como uma ferramenta utilizada pelo Ministério da
Educação para conhecer a realidade escolar em termos de infra-estrutura, ocupação,
matrículas, movimento e rendimento escolar, necessidades individuais e coletivas, entre
outras, vemos que, ao longo do tempo, esse foi se atualizando e se adaptando diante das
necessidades entendidas pelo Estado para o bem governar, ou seja, nessa perspectiva, para
a efetivação da biopolítica na vida do homem-espécie, da massa global formada pelos
estudantes brasileiros. O Censo conta, aponta, demonstra e referenda a criação e
manutenção de políticas, programas e investimentos entendidos como necessários à
qualificação da educação brasileira. Assim, o Censo Escolar busca, em cada escola, as
informações sobre cada um para construir o todo, o coletivo da educação. De posse desses
dados, produz ações, programas e políticas educacionais como o IDEB, o programa do livro
didático, da merenda escolar, do transporte escolar, as políticas de financiamento, entre
outras.
Verificamos que as informações do Censo Escolar também são utilizadas em outras
áreas, como a assistência social. É no Censo que o NIS (Número de Identificação Social) dos
alunos que possuem algum benefício deve ser informado. Desse modo, esses alunos são
passíveis de controle quanto à sua freqüência, permanência e sucesso (ou insucesso) na
escola e a vinculação do benefício recebido. Vemos, assim, a Estatística subsidiando a
operacionalização da biopolítica.
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RESUMO: O artigo objetiva desenvolver uma análise em torno do conceito de correção nas
práticas de si antigas e na hermenêutica de si cristã a partir dos estudos de Michel Foucault.
Para tanto, centra-se nas discussões apresentadas pelo filósofo nos Cursos ministrados
entre os anos de 1979 e 1982 no Collège de France. Compreendendo o papel formativo da
correção nas práticas de si da Antiguidade foi possível estabelecer diferenciações com a
função assumida pela correção nas práticas de si cristãs. Enquanto nas práticas de direção
cristãs, a ênfase corretiva se volta à renúncia da própria vontade ― a qual é corrigida em
função da vontade de outro, de um diretor a quem se deve obediência ―, no modo de direção
encontrado na Antiguidade pagã, o mestre é aquele que promove a liberdade de ação do
outro e o conduz fazendo com que se libere dos vícios para assumir o controle de sua vida,
a soberania sobre si. Há, portanto, uma clara distinção entre a finalidade e os efeitos de tais
práticas de correção, as quais assumem funções também diferenciadas no contexto pagão e
cristão. A noção de correção também foi trabalhada por Foucault (2007) a partir da
constituição de mecanismos disciplinares no âmbito da sociedade moderna. Tais práticas
de correção visam tanto à produção de certo padrão de comportamento a ser buscado por
cada indivíduo, quanto à regulação das condutas do conjunto populacional, diante das
situações de risco. Assim, identificamos diferentes aspectos que atravessam as práticas de
correção em sua historicidade, entendendo-as como centrais para a constituição das
subjetividades no Ocidente.
ABSTRACT: This article aims at developing an analysis concerning the concept of correction
in the ancient practices of the self and the Christian hermeneutics of the self from Michel
Foucault's studies. To this end, it focuses on the discussions presented by the philosopher
in courses taught between the years 1979 and 1982 at the College de France. Understanding
the formative role of correction in the practices of the self of antiquity, it was possible to
establish differences with the role assumed by the correction in the Christian practices.
While in the Christian practices of direction, corrective emphasis turns to the resignation of
the will - which is corrected according to the will of another, of a director to whom one owe
obedience - in the mode of direction found in pagan antiquity, the master is that who
promotes freedom of action of the other and leads causing this other to release the vices to
take control of his or her life, gaining sovereignty over the self. There is thus a clear
distinction between the purpose and the effects of such correction practices, which take also
different functions in the pagan and Christian context. The notion of correction was also
elaborated by Foucault (2007) from the establishment of disciplinary mechanisms within
modern society. Such correction practices aim both the production of certain standard of
behavior to be pursued by each individual, and the regulation of conducts of the population
facing situations of risk. Thus, we have identified different aspects that cross the correction
practices in its historicity, understanding them as central to the constitution of subjectivities
in the West.
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INTRODUÇÃO
No presente artigo propomos a análise do papel corretivo assumido pela formação
nas práticas de si antigas e cristãs de modo a fazermos uma discussão em torno das
continuidades e descontinuidades dessa função corretiva na forma como se apresenta para
a educação contemporânea. Tal empreendimento teve como foco os estudos realizados por
Michel Foucault, principalmente aqueles desenvolvidos nos Cursos 3 ministrados no final da
década de 1980 no Collège de France. A noção de correção como parte de uma formação dos
indivíduos na Antiguidade, é evidenciada na função crítica assumida pelo preceito socrático
do cuidado de si (epimeléia heautou). Entendemos que a possibilidade de corrigir-se está no
cerne da formação e se desloca, expandindo-se com a generalização do cuidado de si. Essa
discussão será realizada na primeira parte do texto, onde esboçaremos os deslocamentos
que podem ser percebidos em torno da função de correção que permeava as práticas de si
nos primeiros séculos de nossa era. Para tanto, faremos uma aproximação entre
subjetividade e verdade desde um viés histórico no intuito de compreender a produção de
modos de agir e de constituir-se dos sujeitos no âmbito da relação pedagógica. Em seguida,
analisaremos brevemente a reapropriação feita pelo cristianismo dessas práticas corretivas
e a diferença da hermenêutica de si cristã com relação ao cuidado de si antigo. Por fim,
procuramos mostrar o uso das técnicas de correção no contexto disciplinar e biopolítico
moderno, tal como foram refletidas e aplicadas na construção da pedagogia e do sistema
escolar a partir do século XIX.
42F42F

A correção no cuidado de si antigo
Na aula de 27 de janeiro de 1982, de A hermenêutica do sujeito, Foucault apresenta
os traços característicos da prática de si na Antiguidade, centrando-se nos séculos I e II de
nossa era. Ao retomar a integração da prática de si com a existência dos indivíduos, o filósofo
ressalta que “o cuidado de si não aparecia mais como uma espécie de condição preliminar
ao que depois viria a ser uma arte de viver” (FOUCAULT, 2006, p. 155), mas se colocava
como uma exigência que deveria se estender durante a existência e cujo ápice se realizava
na idade adulta. Tal deslocamento conformou “uma função mais nitidamente crítica que
formadora: tratava-se de corrigir mais que de instruir” (Id.). Nesse viés, o cuidado de si se
aproxima da medicina e se distancia da pedagogia, esta última entendida como preparação
para uma arte de viver que se efetivaria na vida adulta. Isso porque a formação precisa ser
feita permanentemente ao longo da vida, sendo que a prática de si se incorpora à própria
vida. Sua finalidade passa a ser a completude do sujeito, a sua preparação para a velhice, ou
seja, torná-lo sujeito pleno ou soberano de sua própria conduta, o que só poderia dar-se de
forma plena no momento da velhice. Nessa perspectiva, o preceito do cuidado de si também
passa a ser formulado como uma “regra aplicável a todos, praticável por todos, sem
nenhuma condição prévia de status e sem nenhuma finalidade técnica, profissional ou
social” (FOUCAULT, 2006, p. 156), o que não significa que todos poderiam alcançar a sua
meta, qual seja, voltar-se ao eu, à relação consigo. Apesar de ter se alargado configurandose como uma prática incondicionada, o cuidado de si só pode ser exercido por alguns. A
possibilidade de que todos efetivassem a prática de si encontrava duas formas de exclusão
ou de impedimento que se referiam à capacidade de praticar uma forma de ócio cultivado
(o termo grego é skholé) e, ainda, à capacidade de pertencer a um grupo relativamente
fechado, como eram as escolas filosóficas na Antiguidade (FOUCAULT, 2006). Com isso
queremos frisar o caráter corretivo da prática de si como efeito da expansão do princípio
do cuidado de si que se desloca conectando fundamentalmente a prática de si a uma forma
de vida, ao mesmo tempo em que esta prática se torna coextensiva à existência. Trata-se,
3 A análise proposta foi articulada a partir da leitura dos cursos Do governo dos Vivos e A hermenêutica

do sujeito, ministrados por Michel Foucault entre 1979 e 1982 no Collège de France, e das
conferências sobre a Origem da hermenêutica de si, pronunciadas pelo filósofo no Dartmouth College
em 1980.
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portanto, de corrigir ou reformar em qualquer momento da vida e durante toda a vida e
menos de instruir ou de preparar para uma vida que se realizará após a preparação. Nas
palavras de Foucault,
a partir do momento em que o cuidado de si torna-se assim uma atividade
adulta, sua função crítica vai evidentemente acentuar-se, e acentuar-se
cada vez mais. A prática de si terá um papel corretivo tanto, ao menos,
quanto formador. Ou ainda, a prática de si tornar-se-á cada vez mais uma
atividade crítica em relação a si mesmo, ao seu mundo cultural, à vida dos
outros. Não se trata, absolutamente, de dizer que o papel da prática de si
será somente crítico. O elemento formador continua existindo sempre,
mas estará vinculado de modo essencial à prática da crítica (2006, p.
114).
No desenvolvimento da prática de si no período helenístico e romano, a formação se
vincula a uma preparação para que o indivíduo suporte as dificuldades e desgraças que
poderão atingí-lo ao longo da vida. Refere-se a uma armadura que protege o indivíduo
diante dos acontecimentos do mundo, a uma formação que visa criar essa carapaça
protetora contra qualquer eventualidade e não a uma formação que objetive um
determinado fim profissional. Esse é, nos séculos I e II, o “lado formador da prática de si”
(FOUCAULT, 2006, p. 115). E tal formação não pode ser desvinculada de uma perspectiva
ou de um aspecto de correção que vai se tornar central. Isso porque a prática de si não se
restringirá ao âmbito da ignorância, de uma ignorância que se ignora, como no caso da
formação de Alcibíades. Tal como segue nos explicando o filósofo francês,
a prática de si impõe-se sobre o fundo de erros, de maus hábitos, de
deformação e de dependência estabelecidas e incrustadas, e que se trata
de abalar. Correção-liberação, bem mais que formação-saber: é neste
eixo que se desenvolverá a prática de si, o que, evidentemente, é
fundamental (FOUCAULT, 2006, p. 116).
Portanto, conforme a análise de Foucault, vimos que, no período helenístico, o
cuidado de si tem um duplo caráter: formador e crítico ou corretor ao mesmo tempo. Na
visão do filósofo, ambos os aspectos são indissociáveis, pois a ação formadora da prática de
si não pode se exercer no indivíduo sem que ele desaprenda os maus hábitos, os erros e a
dependência que o deformam e que se encontram incrustrados na sua conduta. Foucault
descreve esse procedimento como um processo de “decapagem”, ou seja, de remoção de
impurezas e incrustações que se devem aos hábitos estabelecidos, ao meio e ao ensino
recebido. Decorre daí, nos filósofos helenísticos, toda uma crítica da educação recebida na
infância e dos valores transmitidos no meio familiar.
Na escola cínica, trata-se de transformar o modo de vida, viver kata phusin
(“conforme a natureza”), o que implica necessariamente desaprender a obedecer aos
costumes e a paideia. Como diz Diógenes Laércio sobre Antístenes: “Perguntaram-lhe qual
era o conhecimento (ou aprendizado, gr. máthema) mais necessário e o filósofo respondeu:
Aquele que evita desaprender (gr., apomanthánein, equivalente ao latim desdicere) 4”
(Diógenes Laércio, VI, 70-71, 1988, p. 154). Para os cínicos a virtude pode ser ensinada, mas
só pode ser adquirida à custa de um grande esforço, de exercício (askesis) contínuo. A
aquisição da virtude identifica-se com esse célebre lema das escolas filosóficas helenísticas:
“viver conforme a natureza”. Mas qual o estatuto dessa natureza? Foucault esclarece: tratase de “uma natureza que jamais foi dada, que jamais apareceu como tal no indivíduo
humano, em qualquer idade que seja” (FOUCAULT, 2006, p. 92). Uma natureza, portanto,
que não é dado originário ou essência a ser recuperada, mas critério discriminador, ideia
423F423F
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reguladora conforme a qual pode-se criticar e tomar distância dos hábitos recebidos, do
meio e da convenção social.
A mesma ideia é retomada por Sêneca na carta 50 a Lucílio e aqui pedimos licença
ao leitor para citar um trecho relativamente longo desta carta:
Só é difícil reconduzir à via da natureza quem deliberadamente dela se
apartou. Parece que temos vergonha de aprender a sabedoria! Pelos
deuses, se acharmos que é vergonhoso buscar um mestre, então podemos
perder a esperança de obter as vantagens da sabedoria por obra do acaso.
Para dizer a verdade, nem sequer é necessário grande esforço se, como
disse, começarmos a formar e corrigir a nossa alma antes que as más
tendências cristalizem. [...] Podemos aprumar toros de madeira, por
muito tortos que estejam; por meio do calor é possível endireitar
pranchas curvas e adaptar sua forma natural às nossas conveniências.
Com muito mais facilidade se pode dar forma à alma (animus accipit
formam), essa entidade flexível, mais maleável que qualquer líquido. [...]
Ninguém atingiu a sabedoria sem primeiro passar pela insensatez! Todos
temos o inimigo dentro de casa: aprender as virtudes equivale a
desaprender os vícios (SÊNECA, 1991, p. 171).
Assim, tanto para os estoicos, como para os cínicos antigos, a tarefa formativa que é
a aquisição da virtude ou da sabedoria, essa tarefa filosófica por excelência, não pode ser
realizada sem a tarefa complementar da correção, tarefa crítica que livra a alma do erro, que
retifica e conduz à forma original o que foi deformado pela criação, a educação e o hábito.
Esta forma, entretanto, não é retorno à origem ou recuperação de uma essência perdida ou
alienada, mas paradoxalmente, é o esforço de “tornar-nos o que jamais fomos” (FOUCAULT,
2006, p. 92), uma “reforma de si” que esculpe o material dúctil de que é constituída a alma
humana na visão dos estoicos.
Nesta mesma carta 50 de Sêneca a Lucílio, Foucault (2006) analisa como o mal não
é proveniente de fora, mas está no interior do eu e que, na prática de si, seria preciso
trabalhar para expulsar, dominar, se libertar do mal que está em cada um. Nesse aspecto, a
correção teria mais êxito quando realizada desde muito cedo, quando se é ainda jovem e o
mal ainda não tomou conta do ser. Assim, a formação mesmo quando pensada para os
jovens, deve corrigir, deve estar voltada para um mal que já está presente no interior do
indivíduo. O cuidado que se deve ter consigo mesmo é fundamental, seja na juventude ou
em outras fases da vida. Cabe ainda destacar que quanto antes se investir na correção,
maiores as chances de sucesso, ou ainda, maiores as possibilidades de curar-se.
Em outro exemplo, Foucault menciona Sêneca, para o qual a qualidade da alma vem
depois de sua imperfeição, pois na busca por fazer o bem já estaríamos ocupados por algo
que seria uma imperfeição, um mal. Assim, remete-se a noção de desaprendizagem, ou, o que
para os cínicos estaria na formulação de que, para aprender as virtudes, é preciso
desaprender os vícios. A desaprendizagem, noção importante para os cínicos e também para
os estóicos, deve ter início ainda na juventude, fazendo uma “reformação crítica, reforma de
si que tem por critério uma natureza” (FOUCAULT, 2006, p. 117). Essa proposição leva a
uma crítica ao ensino recebido, sobretudo na primeira infância, crítica também aos hábitos
e ao meio em que a primeira educação acontece, atribuindo ao cuidado de si a necessidade
de fazer uma reversão dos valores e dos modos da educação familiar. Aqui se faz presente a
preocupação com a alma, com sua qualidade e a correção do mal que de algum modo a
integra.
Nesse aspecto, a figura do mestre assume importância central, sendo que o mestre
“torna-se um operador na reforma do indivíduo e na formação do indivíduo como sujeito.
Ele é o mediador na relação do indivíduo com sua constituição de sujeito.” (FOUCAULT,
2006, p. 125). O mestre é um mediador necessário nesse processo que implica a
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transformação da hexis, ou seja, o modo de ser recebido, os maus hábitos, o comportamento
vicioso que precisa de correção (Id., p. 126).
A correção na direção de consciência cristã
Na morfologia das tecnologias do eu efetuada por Foucault, é importante distinguir
claramente a ética dos Antigos, voltada para o cuidado de si, da moral cristã que visa a
renúncia a si. Na superfície, não parece haver ruptura pois ambas partilham as mesmas
técnicas e exercícios espirituais que caracterizam a austeridade moral na Antiguidade.
Porém, o sentido e a finalidade de cada uma dessas perspectivas – pagã e cristã – são opostos
e incompatíveis. Enquanto para os pagãos, o objetivo das práticas ascéticas é criar um
sujeito autônomo, apto a governar a si mesmo e aos outros, para os cristãos, essas mesmas
práticas devem produzir um sujeito obediente, humilde e submisso.
No curso Do governo dos Vivos, Foucault analisa a constituição da subjetividade
cristã (e, com ela, da subjetividade ocidental) por meio da análise das práticas penitenciais
do cristianismo primitivo. Estas técnicas, ao mesmo tempo, se apropriam do domínio do
cuidado de si antigo, apresentando-se como a cristianização do ideal grego da vida filosófica,
e invertem seu sentido interno. Nos primeiros séculos do cristianismo, o monarquismo se
apresenta como a “vida perfeita” e utiliza as mesmas técnicas da vida filosófica utilizadas na
filosofia helenística, como a da direção de consciência. A questão da correção surge num
texto de são Nilo, do século IV, analisado por Foucault: “Trata-se de, nessa vida perfeita,
estabelecer a éthos katórthosis, a retificação, o aperfeiçoamento dos costumes, a maneira de
ser, com a tou óntos gnôsis alethés, o conhecimento verdadeiro do que é.” (FOUCAULT, 2013,
p. 236). Esse texto vincula subjetividade e verdade, colocando uma certa transformação do
indivíduo, a “correção” ou “retificação” dos costumes, como condição para o acesso à
verdade. Porém, em que direção e para que finalidade se dará essa transformação? É aí que
reside a principal diferença com o cuidado de si antigo. Nas escolas filosóficas pagãs, a
direção é apenas provisória, pois o objetivo é conduzir o indivíduo a um estado em que não
precise mais ser dirigido, em que o indivíduo atinja pleno domínio de si, tornando-se
soberano sobre seus atos e pensamentos. Na prática da direção cristã, em contrapartida, a
finalidade é a mortificação da vontade própria por meio da submissão constante e contínua
à vontade de um outro. Nas escolas filosóficas pagãs, a direção é apenas uma passagem para
a realização de um fim exterior: readquirir a saúde, a tranquilidade da alma, a felicidade, o
domínio de si, etc. Já no monarquismo cristão, a obediência torna-se meio e fim de si mesma.
Por que o mal está sempre à espreita, o monge cristão deve se submeter exaustivamente e
indefinidamente à vontade de um outro, para o qual confessará, pondo em discurso, todos
os segredos da sua alma.
Ao pontuarmos a diferença entre as práticas de direção cristãs e as práticas de
direção pagãs ressaltamos a ênfase corretiva que constitui tais práticas, seja para abrir mão
da própria vontade ― corrigindo-a em função da vontade de outro, a quem nunca se deixará
para trás ―, seja para acessar a verdade e transformar-se ― alcançando a soberania e o
domínio de si. Como explicamos anteriormente, nesse modo de direção encontrado na
Antiguidade pagã, o mestre é aquele que promove a liberdade de ação do outro, é aquele,
portanto, que conduz o outro fazendo com que este se libere dos vícios, da intranquilidade,
do mal, da infelicidade e assuma o controle de sua vida, de si mesmo. Ao atingir essa
finalidade formadora, o mestre já não se faz mais necessário e por isso segue seu caminho,
do mesmo modo que o discípulo aluno também seguirá o seu.
A hermenêutica de si e as práticas pedagógicas
Mas que vínculo podemos estabelecer entre as práticas de si na Antiguidade e nos
primeiros séculos do cristianismo e a subjetividade moderna? E que relação essa práticas
guardam com a pedagogia e as práticas educativas modernas?
Antes dos últimos cursos de Foucault no Collège de France, a noção de correção já
era importante na reflexão do filósofo. Ela já havia sido analisada por Foucault no livro
Vigiar e Punir, como parte essencial do processo de normalização das instituições na
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modernidade, processo no qual a escola desempenha um papel central. Aqui, porém, a
correção não desempenha um papel crítico, como na ética pagã, nem tem função religiosa,
como no monasticismo cristão. Na França do século XIX, a correção visa reconstituir o
sujeito jurídico do pacto social, reintegrando à sociedade os infratores. No contexto escolar,
visa formar bons cidadãos, adultos responsáveis e cumpridores dos seus deveres sociais.
Para essa finalidade, constituem-se diversos procedimentos, repartidos entre várias
instituições sociais, que inserem o poder disciplinar no processo jurídico. Inseparável das
técnicas da punição e do exame, a correção procura transformar a alma dos indivíduos
atuando sobre o seu corpo. Dessa forma, objetiva-se produzir um sujeito obediente,
submisso a hábitos, regras, ordens, enfim, dócil à autoridade que dele se encarrega. Como
mostra Foucault, constitui-se assim um continuum disciplinar que, no limite, enquadra toda
a vida de uma pessoa, da infância à velhice.
O indivíduo moderno, objeto e sujeito das práticas disciplinares operadas na e fora
da instituição escolar, teve seu comportamento regulado por mecanismos normalizadores
e a experiência de si fabricada pelas marcas identitárias de sua singularização, vista em
termos do quanto poderia ser dócil e útil. A produção de técnicas e saberes para o controle
da população escolar massificada, o detalhamento da vida escolar e os registros cada vez
mais minuciosos dos progressos de cada aluno compuseram um saber que caracterizou a
“máquina de ensino” (DUSSEL & CARUSO, 2003, p. 124) na segunda metade do século XIX.
Esse saber em detalhe da vida dos escolares permitiu não só conhecer e distinguir os
indivíduos, mas controlar e modificar suas condutas. Para modificar e corrigir as condutas,
os mecanismos disciplinares passaram a produzir conhecimentos que, ao fazerem a
objetivação desses indivíduos, pudessem relacioná-los com um referente considerado
ótimo. Vemos nas operações da disciplina o delineamento daqueles que estão de acordo
com um modelo de conduta, de aprendizagem e aqueles outros, a serem corrigidos por não
estarem de acordo com este modelo. Trata-se de uma forma de normação que define aqueles
que necessitam ser corrigidos e o modo como se dará a correção. Porém, esta não é a única
forma de imposição da norma. A possibilidade e os investimentos para a correção dos
indivíduos também pode acontecer pela normalização que regula as ações dos indivíduos e
os distribui em coeficientes de normalidade. Nessa segunda forma de constituição da
normalidade, a correção permeia as ações daqueles posicionados em zonas desfavoráveis
em relação ao padrão médio estabelecido. Esse padrão é cambiante e define diferentes
zonas consideradas de risco diante dos mais variados aspectos humanos. Temos aqui a
proliferação de normalidades estatisticamente mensuradas e móveis onde a conduta
preventiva assume lugar central.
Desse modo, é conhecendo os comportamentos e condutas que é possível fazer
agrupamentos que identificam e separam, numa primeira conformação, os que aprendem
dos que não aprendem, e, numa segunda conformação, cria-se inúmeros conjuntos
diferenciais em torno do estabelecimento de uma média. Então, separa-se, nesse segundo
modo, aqueles que aprendem pouco, os que aprendem um pouco mais, os que aprendem
muito, os que aprendem quase nada, e assim por diante. Temos aqui coeficientes
diferenciais de aprendizagem em torno de uma média que posiciona. O estabelecimento
dessas distinções pode acontecer a partir de procedimentos de normação e de
procedimentos de normalização, ou seja, no âmbito de uma normação disciplinar e de uma
normalização que regulamenta.
Para Foucault (2008), a norma movimenta-se entre a ordem disciplinar do corpo e a
aleatoriedade dos acontecimentos de uma variedade biológica percebida na população. Ela
funciona como uma medida comum que permite comparações entre grupos e no interior de
cada grupo em relação a si mesmo. Nesse sentido, alarga-se, fazendo com que todos sejam
incluídos no mesmo mecanismo. Pelas operações da norma, pode-se tanto definir um
modelo preestabelecido e anterior aos sujeitos, quanto pluralizar modelos estabelecidos a
partir das relações dos sujeitos uns com os outros.
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Retomando: o elemento fundamental da normalização disciplinar 5 é definição do
sentido da norma. Suas operações visam a conformar as pessoas, as condutas, de acordo
com um modelo ótimo, havendo “[...] um caráter primitivamente prescritivo da norma, e é
em relação a essa norma estabelecida que a determinação e a identificação do normal e do
anormal se tornam possíveis” (FOUCAULT, 2008, p. 75). É nesse sentido que, para o filósofo,
o modo disciplinar de normalização seria mais precisamente uma normação, dado o caráter
primeiro da norma. Já ao tomar-se o contingente populacional tendo como fim normalizar,
teremos primeiro a instituição do normal e depois da norma. Nos coeficientes conhecidos a
partir da população, em seus acometimentos e afecções, se estabelecem estatísticas que vão
fazer “[...] diferentes distribuições de normalidade funcionarem umas em relação às outras
e (...) fazer de sorte que as mais desfavoráveis sejam trazidas às que são mais favoráveis”
(FOUCAULT, 2008, p. 83). Desse modo, segundo o estudo de Maura Lopes e Elí Fabris,
entende-se que são essas distribuições que funcionarão como norma, sendo que:
42F42F

Ambas as formas de operação da norma ― uma agenciada por
dispositivos disciplinares e a outra por dispositivos de seguridade ou de
normalização ― não são excludentes uma da outra. Elas existem em um
jogo constante de forças, pois ambas são necessárias junto às artes de
governar (LOPES E FABRIS, 2013, p. 42).
As autoras apontam que os dispositivos disciplinares fazem a descrição e a
identificação, criam posicionamentos e corrigem e controlam os corpos, enquanto os
dispositivos ou mecanismos de seguridade 6 visam ao governo da população e funcionam
estrategicamente para esse fim ao mobilizarem liberdade e segurança (LOPES; FABRIS,
2013). Assim, nos desdobramentos da normalização, vemos ações que podem ser
caracterizadas como biopolíticas investirem no gerenciamento do risco daqueles indivíduos
localizados em zonas de perigo em relação às normalidades produzidas. Para tanto, é
preciso abranger a todos, incluir a todos de modo a regular melhor as condutas individuais.
A normalidade, então, passa de universal e de condição permanente para “[...] um espaço de
fronteiras frágeis, maleáveis e negociáveis de acordo com os desejos dos sujeitos e dos
grupos que eles integram” (LOPES; FABRIS, 2013, p. 45). Sendo negociável, interpela todos
a mudarem permanentemente, convidando-nos a “[...] sermos constantemente outros ou
para sermos diferentes do que éramos” (LOPES; FABRIS, 2013, p. 45).
Na perspectiva das formas de correção colocadas em funcionamento pela educação
institucionalizada desde a Modernidade, vemos diferentes pedagogias em operação.
Apoiando-nos em Varela (2002) entendemos que três pedagogias diferenciadas emergem
em momentos distintos e demarcam o tom da educação escolarizada, cuja ênfase se
direciona para a disciplina, a correção e o desenvolvimento psicológico 7. De acordo com a
socióloga, as pedagogias produzidas e colocadas em operação nas instituições escolares só
se tornaram possíveis a partir do momento em que a previsão de lugares, a vigilância e o
controle da infância se colocaram como uma necessidade 8. Tais pedagogias, que aparecem
de forma proeminente em diferentes momentos, também se realizam de forma combinada
425F425F
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Cabe lembrar que as disciplinas trazem um discurso da regra natural, e é em relação a essa ordem
discursiva que se produz a normação que normaliza.
6A partir de Foucault (2008; 2012), entendemos que a segurança dos indivíduos e da população é o
objetivo dos mecanismos de normalização. A palavra seguridade indica “condição de” segurança, e,
nesse sentido, é possível falar em sociedade de seguridade ou de normalização como aquela que tem
por elemento central a garantia da segurança e a preservação da vida do corpo populacional.
7 Não temos a intenção, neste artigo, de aprofundar essas três ênfases pedagógicas. Mencionamos as
mesmas para ilustrar diferenças nos modos de educar instaurados desde a institucionalização da
educação. Nos três modos pedagógicos podemos verificar práticas de correção em funcionamento, o
que desenvolveremos em outra oportunidade.
8 Sendo assim, a estruturação das ações pedagógicas institucionalizadas provém de uma preocupação
com a vigilância e o controle.
5
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ou miscigenada e buscam trazer os aprendentes para os padrões tidos como normais ou
mantê-los dentro deles. Estratégias de governamento e de disciplinamento são instituídas
com a invenção da escola, espaço de captura em que todas as crianças devem estar e
permanecer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No caminho percorrido até aqui, analisamos três momentos em que Foucault
mobiliza a noção de correção como elemento das práticas de si: 1. o momento helenístico,
no qual a correção é uma tarefa crítica complementar à formação e visa desaprender o vício
para conquistar a virtude; 2. o momento cristão, em que a correção será um dos ingredientes
centrais na hermenêutica cristã da alma, informando o processo através do qual o sujeito
produz a verdade sobre si através da confissão permanente e da sujeição à vontade de um
outro; 3. por fim, o momento moderno, em que a correção é utilizada no contexto de um
poder normalizador que se aplica, de um lado, à formação de sujeitos dóceis e disciplinados
por meio da intervenção sobre seu corpo e sua conduta e, de outro lado, se aplica ao
conjunto populacional, definindo coeficientes ótimos de conduta no processo biopolítico de
normação. Constatamos que a pedagogia moderna já nasce intimamente ligada a um
contexto disciplinar e biopolítico, no qual ela estaria inevitavelmente associada a práticas
correcionais normalizadoras. Mas como seria possível repensar as práticas pedagógicas
hoje, a arte pedagógica, e com ela o papel da correção, fora desses dispositivos
normalizadores? Ou seria necessário que, para tanto, abandonássemos toda e qualquer
preocupação com a correção como inevitável e fatalmente marcada pelo dispositivo
normalizador e produtor de sujeitos úteis e dóceis? O próprio Foucault não nos fornece uma
resposta clara para esse problema, mas a partir da sua reflexão, podemos ter algumas
indicações que assinalam um caminho possível, ou caminhos possíveis, a seguir.
Retomemos, então, o fio da argumentação.
No curso Do governo dos Vivos, Foucault (2014) empreendeu a genealogia das
técnicas de si nas práticas penitenciais codificadas pelos doutores da Igreja no início do
cristianismo. Origem da subjetividade moderna, a hermenêutica de si cristã estava ligada ao
auto-sacrifício da individualidade, à renúncia e à mortificação da vontade em nome da
salvação da alma. Nas conferências para o Dartmouth College, proferidas em 1980, ao
mesmo tempo em que ministrava O Governo dos Vivos no Collège de France, Foucault mostra
por que era necessário o retorno ao cristianismo para explicar a permanência da
hermenêutica de si na modernidade. As mesmas técnicas ― ou seja, a confissão contínua, o
exame permanente, a subordinação perpétua à direção alheia ― agora desvinculadas da
obrigação da renúncia e do auto-sacrifício, fora de um contexto religioso, foram utilizadas
pela cultura ocidental como apoio necessário e indispensável para suas instituições de
governo dos indivíduos. As tecnologias do eu herdadas do monasticismo cristão são a
condição da governamentalização generalizada da sociedade que se observa no ocidente
moderno. Na modernidade, a pedagogia foi uma das instituições, uma das principais formas
de saber-poder que ajudaram a difundir e em que se apoiaram essas tecnologias de
subjetivação. Saberes como a psicologia da criança, vinculados ao dispositivo escolar,
tornaram possível um certo modo de “governo da infância”. O que Foucault questiona não
é a cientificidade ou objetividade desses conhecimentos, a pertinência de pesquisas como
as de Piaget e Vigotsky, por exemplo, para compreender o desenvolvimento infantil.
Foucault quer colocar um problema mais amplo, de fundo: por que nos sentimos obrigados
a “construir um conhecimento científico com relação às crianças para justificar nossa
maneira de governá-las?” (FOUCAULT, 2013, p. 123). Por que, no mundo ocidental, a
manifestação da verdade na forma da subjetividade se apresentou como base das
instituições e das formas de poder?
Do ponto de vista de Foucault, a pedagogia moderna é a tentativa de fundar
cientificamente, num discurso com pretensão à verdade, as práticas de governo que visam
produzir indivíduos disciplinados, obedientes, dóceis, submissos, etc. Mais do que colocar
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em questão essas práticas, Foucault nos sugere que trata-se de problematizar os saberes e
o dispositivo de saber-poder em que elas funcionam. Analisando a questão, Arnold Davidson
sugere que separemos nossa ética, o que fazemos com nossas vidas, de nossa ciência e
nossos saberes positivos. Não se trataria, assim, de refundar a pedagogia sobre bases mais
sólidas, realmente “científicas”, digamos, sobre a pesquisa neurocientífica e cognitiva.
Tratar-se-ia de encontrar uma liberdade que seja exterior ao campo do saber, uma liberdade
prática e não um novo discurso “sobre” a liberdade. Praticar a autonomia ao invés de
repropor um discurso sobre a “autonomia” na escola, como fizeram as pedagogias críticas.
É essa a “arte da inservidão voluntária”, da “indocilidade refletida” que Foucault associa às
“políticas da verdade”.
Porém, como produzir uma alternativa? Afinal, vivemos, ensinamos e aprendemos
sob o jugo de quase dois milênios de sujeição, uma sujeição tão profunda, tão cristalizada,
tão entranhada em nós que acabou se tornando nossa segunda natureza. É precisamente
aqui que ainda caberia um papel para correção em sua função crítica. Para reinventar a arte
pedagógica, para reinventar a nós mesmos, uma das possibilidades é a que foi apontada nos
textos de Antístenes e Sêneca: saber desaprender. Não utilizar o conhecimento para
legitimar o que existe ou reafirmar o que sabemos, mas questionar o que sabemos, o que
acreditamos saber, o que estabelecemos como verdade inconteste, pondo-nos à escuta da
atualidade, receptivos às novas experiências, aos acontecimentos e à emergência de novos
modos de subjetivação. Se seguirmos o argumento de Foucault, a alternativa não surgirá da
tentativa de refundar a prática pedagógica sobre um novo regime de verdade, mas da
abertura à experimentação, à inovação, a novos modos de sentir e pensar. São indicações,
ainda precárias e provisórias, que mostram como uma articulação totalmente diferente
entre subjetividade e verdade é possível. E, talvez, se tivermos a coragem de desaprender o
que julgávamos saber, se nos empenharmos em questionar nossas certezas, talvez
possamos unir novamente formação e correção e, quem sabe, como sugere Foucault,
“tornar-nos o que nunca jamais fomos”.
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RESUMO: Neste trabalho o currículo é entendido como o conjunto de práticas, saberes,
concepções, percepções que são partilhados num determinado espaço e tempo e que nos
ensinam de formas intencionais ou não, modos de ser, de fazer, de viver, de aprender e de
pensar. Acreditamos que não é possível discutir currículo sem problematizar as mudanças
nas corporeidades e suas repercussões nas formas de viver a infância, a adolescência, a
juventude e a vida adulta. A partir desta perspectiva aliada às contribuições que emergiram
de ações de extensão realizadas com estudantes do Normal/Médio, apresentamos algumas
práticas curriculares realizadas com este grupo que tiveram como intuito a promoção e a
valorização das diferentes corporeidades presentes nos espaços escolares. O
compartilhamento desse material pretende contribuir para a discussão e para as práticas
curriculares envolvendo as questões sobre o corpo e as corporeidades na cultura e sua
relevância na formação de professores/as.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Práticas Curriculares; Formação de Professores.
ABSTRACT: In this work the curriculum is understood as a set of practices, knowledge,
ideas, perceptions that are shared within a given space and time and teach us ways of
intentional or not, ways of being, to do, to live, to learn and to think. We believe it is not
possible to discuss curriculum without question the changes in corporeality and its impact
on ways of living childhood, adolescence, youth and adulthood. From this perspective
combined with the contributions that emerged extension actions taken with students in
Mastership/High School, present some curricular practices carried out with this group
which had the purpose the promotion and appreciation of different corporealities present
in school spaces. The sharing of this material is intended to contribute to the discussion and
curricular practices involving questions of the body and corporeality in culture and its
importance in teacher training.
KEYWORDS: Body; Curricular practices; Teacher Training.

INTRODUÇÃO
Este artigo se propõe a discutir o currículo como conjunto de práticas, saberes
concepções, percepções que são partilhados num determinado espaço e tempo e que nos
ensinam de formas intencionais ou não, modos de ser, de fazer, de viver, de aprender e de
pensar. Assim, cremos que não possa existir uma discussão sobre currículo sem que haja a
problematização sobre as mudanças corporais que permeiam o meio escolar.
A partir desta concepção apresentaremos as discussões propostas e desenvolvidas
em uma ação de extensão da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS) em articulação com uma escola estadual localizada no município de Porto
Alegre/RS, que oferece o curso normal médio/magistério. Esta ação abrangeu um grupo de
setenta estudantes, entre 17 a 65 anos, do primeiro e terceiro semestre do curso Normal
Médio/Magistério (Aproveitamento de Estudos) que atuam como professores/as de
educação infantil, anos iniciais e de jovens e adultos (EJA) em escolas públicas e privadas, e
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teve como objetivo promover intervenções abrangendo a educação, saúde e o corpo na
cultura a partir de múltiplas perspectivas, a fim de contribuir para a formação e atuação
dos/as professores/as nos espaços escolares.
Nesta ação buscou-se uma aproximação entre esses espaços de formação de
professores/as, proporcionando um intercâmbio cultural e teórico-metodológico entre
estudantes e demais profissionais, de ambas as instituições, ao oportunizar discussões e
experiências que contribuíram para uma postura mais crítica das questões que envolvem o
corpo na sala de aula e nos demais espaços sociais e culturais, visando um debate sobre a
construção do currículo nas escolas que valorize as múltiplas corporeidades presentes
nestes espaços.
Sendo assim, este trabalho se propõe a apresentar e discutir o currículo envolvendo
o corpo e as corporeidades numa perspectiva cultural e, em seguida apresenta o
desenvolvimento das ações de extensão universitária em forma de oficinas com estudantes
do normal/médio magistério na qual o corpo adquiriu centralidade sendo este olhado sob
diferentes enfoques. O compartilhamento desse material pretende contribuir para a
discussão e para as práticas curriculares envolvendo as questões sobre o corpo e as
corporeidades na cultura e sua relevância na formação de professores/as.

O CORPO NA CULTURA: OLHARES QUE ENTRECRUZAM E TRANSCENDEM O
CORPO
Desde as discussões iniciais para a construção da proposta voltada para um grupo
de estudantes que já atuam em diferentes espaços escolares, nosso ponto de partida era o
corpo no campo da teoria cultural. Nessa concepção, o corpo é concebido como históricocultural, ou seja, é posta em questão a universalidade e a naturalidade das corporeidades. A
proposta era apresentar uma discussão sobre o corpo na contemporaneidade e os olhares
que o atravessam e o transcendem, a partir de uma perspectiva teórico-metodológica que
considera os diferentes significados a ele atribuído em diferentes culturas, tempos, espaços,
conjunturas econômicas, grupos sociais, étnicos e outros.
Denise Sant’Anna (2002) observa dois movimentos concomitantes e paradoxais em
relação ao corpo. O corpo configura-se no cenário contemporâneo a partir de um
movimento que o impulsiona para a expansão, para fora, “é quando o corpo, com suas
singularidades e potências, tende a desaparecer” (p.100) e um movimento que o impulsiona
para o interno, quando “o corpo ganha uma importância exagerada, porque são
multiplicadas as exigências e as sensibilidades que cada indivíduo tem em relação a si
mesmo” (p.100).
De um corpo que era estabelecido como oposição à alma, ao espírito, à razão e à
mente e, dentre esses pares binários, era considerado “como o elemento menos nobre”
(LOURO, 2003, p.1), o corpo ascendeu a “valorizações que o transformam numa entidade
tão radiosa quanto outrora fora a alma” (SANT’ANNA, 2000, p.237).
De um corpo guardado, escondido e carregado de pudores, passa-se a um corpo a
ser exibido, mostrado, ele mesmo como um troféu, pois a centralidade adquirida pelo corpo
na cultura ocidental carrega junto à ideia de um corpo que, ao ser ostentado, diz quem você
é. Em última instância, “falar do corpo é falar, também, de nossa identidade” (GOELLNER,
2003, p.29).
Talvez uma das primeiras afirmações possíveis sobre o corpo é a centralidade dele
na nossa cultura e, por isso, a corporeidade pode indicar aspectos do momento histórico,
representando uma espécie de lente de aumento sobre a crise cultural que caracteriza o
mundo contemporâneo.
Tal centralidade da corporeidade tem reconceptualizado às formas de viver a
infância, a adolescência, a juventude e a vida adulta e, com certeza professores/as assistem
nas suas salas de aula cenas do mundo contemporâneo: a supervalorização do corpo e a
corporeidade como o lugar de regras e modelos.

– 1192 –

Essas abordagens são instigantes para examinar o corpo na contemporaneidade, a
partir dessas perspectivas passamos a discutir então as corporeidades dentro do currículo,
e construímos os eixos selecionados articulando as diferentes temáticas das oficinas.

O CORPO E AS PRÁTICAS CURRICULARES: DO DISCIPLINAMENTO AS
REPRODUÇÕES SOCIAIS
O currículo escolar é pensado, segundo Moreira (2008, p.1) “em um dado momento
histórico, numa dada sociedade, e vai refletir aquilo que essa sociedade deseja formar, como
sendo o homem educado, a mulher educada, que deseja ter como membro desta sociedade.”
A palavra currículo tem concepções distintas, que “derivam da forma como a educação é
concebida historicamente” (CANDAU E MOREIRA 2007, p.17). Em uma abordagem do
currículo como ferramenta para formação do cidadão, relacionamos este com as
necessidades da cultura a qual está inserido, atrelando as representações corporais que esta
sociedade apresenta e deseja, pois segundo Quadrado e Ribeiro (2005, p.2) “Cada cultura
funciona como um corpo social que produz corpos individuais.”
Numa perspectiva sócio histórica, o corpo na escola sempre foi visto como algo a ser
controlado dentro da instituição, como afirma Kohan (2008):
Se pensarmos no corpo, uma das coisas que mais aprendemos na escola
– alunos, professores, orientadores, diretores, funcionários, enfim, todos
nós que passamos pela instituição – é levar os corpos de determinada
maneira e privilegiar certo tipo de relações corporais, com o nosso
próprio corpo e os outros corpos que habitam a instituição. As cadeiras
colocadas de acordo com alguma posição predeterminada, os corpos
alinhados nas fileiras nos pátios, o uso de uniformes e outras normas
sobre vestimenta, as regras para controlar a entrada e a permanência nos
banheiros são algumas das mais evidentes técnicas de disciplinamento
corporal. (KOHAN, 2008, p.15).
Embora este controle não esteja claramente delimitado no currículo, sua realização
acompanhou e ainda acompanha as práticas de ensino, ainda que de forma sutil. É
necessário refletir sobre tais métodos, pois estes também são formadoras e demarcadoras
do que se espera do sujeito na escola e em sociedade. As regulamentações aplicadas ao
corpo influenciam em todo o restante da aprendizagem do indivíduo, pois este corpo
também vai à escola, e não apenas o intelecto dele. O culto existente ao corpo em nossa
sociedade, chega a instituição trazendo marcas consigo relacionadas a: identidade, pele,
deficiência, moradia, bulliyng, e violência (FARAH, 2010).
Estas corporeidades são decorrentes da “inegável pluralidade cultural do mundo em
que vivemos e que se manifesta, de forma impetuosa, em todos os espaços sociais, inclusive
nas escolas e nas salas de aula” (CANDAU E MOREIRA 2007, p.20). Portanto, a comunidade
escolar envolvida com a formulação do currículo necessita discorrer sobre as implicações
de sua atuação para a formação do indivíduo, e considerar que este traz consigo marcas da
pluralidade do meio que está inserido, bem como das influências midiáticas que este recebe.

CORPO E CORPOREIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS
Como já mencionamos anteriormente, a ação que teve por título “Educação em
Saúde: O corpo sobre múltiplos olhares” realizada nos meses de maio de junho de 2014, teve
como público-alvo um grupo que está em formação no normal médio/magistério e, ao longo
da elaboração das oficinas, realizamos contato prévio com a turma, além de construirmos
diálogos com as duas professoras responsáveis pelo grupo, o que auxiliou no delineamento
e aprimoramento dos nossos objetivos com o grupo, que podem ser resumidos nos
seguintes: proporcionar discussões e análises de temas em torno dos processos pelos quais
conhecimentos, práticas educativas e culturais produzem identidades e/ou corpos
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saudáveis; promover reflexões sobre os discursos que circulam envolvendo saúde e
aprendizagem, especialmente a questão da medicalização na escola; analisar artefatos
culturais e representações de saúde e corpo veiculadas na mídia (TV, publicidade, jornais,
internet, entre outros) e, ainda mobilizar o grupo para a construção de materiais didáticos
e propostas pedagógicas a partir dos múltiplos olhares sobre o corpo e suas articulações
com os conceitos de saúde, educação e cultura.
Com encontros semanais, nas duas turmas já citadas, de primeiro e terceiro
semestre do Curso, em uma disciplina ministrada por ambas as professoras em docência
compartilhada, planejamos e executamos os seguintes eixos organizados em oficinas: 1. A
atuação da mídia na produção dos corpos e as corporeidades que escapam; 2. Corpo e Saúde
na contemporaneidade; 3. Medicalização na vida e na escola.

A ATUAÇÃO DA MÍDIA NA PRODUÇÃO DOS CORPOS E AS CORPOREIDADES QUE
ESCAPAM
A primeira oficina consistiu na apresentação das extensionistas, da proposta das
oficinas e, ainda abordamos a relevância e a função social da extensão como forma de
aproximar a universidade das comunidades. Como estratégia para promover a interação do
grupo com as extensionistas, propomos uma dinâmica de integração que nos permitiu
capturar as expectativas do grupo em relação à proposta de ação de extensão.
Nesse primeiro encontro, cujo eixo foi a mídia e a produção de corporeidades,
discutimos a partir de imagens, textos e outros materiais que circulam nos artefatos
culturais midiáticos, como se constitui a produção de corpos, tantos os desejáveis como as
corporeidades que estão fora dos padrões, e as suas relações com a escola.
A fim de introduzir a abordagem do corpo na cultura escolhemos imagens que
desestabilizam o olhar, na medida em que, permitem diversas percepções. A sequência de
imagens e suas possíveis leituras ajudaram ao grupo a perceber as várias perspectivas para
se olhar um determinado objeto ou situação. Com isso, foi possível abordar que o
conhecimento das coisas do mundo é fragmentado e que classificações, tais como
normal/desviante, são formas organizadoras e rígidas das práticas sociais e das relações
entre os sujeitos.
Nesse caso, nosso foco era olhar para o corpo, que é cultural e histórico, e muitas
vezes, é concebido e conceitualizado como apenas biológico, e propor reflexões em torno da
sua multiplicidade de possibilidades e seus possíveis desdobramentos para a educação
escolar (MEYER e SOARES, 2012).
Após o trabalho envolvendo as imagens relacionadas à construção da percepção,
apresentamos para o grupo imagens de diferentes professoras que circulam nos meios
midiáticos (TV, revistas, publicidade, vídeo, cinema, internet e outros) buscando
problematizar as representações da profissão docente em nossa cultura. Ao discutir sobre
essas imagens problematizamos a presença marcante da figura da professora (mulher bem
vestida, branca, de óculos, com cabelos presos e sem muitos ornamentos), sempre ao lado
de um quadro, geralmente cheio de conteúdos e com o giz na mão como se fossem os únicos
instrumentos de trabalho que ela utiliza.
Além dessas, também apresentamos imagens de professoras que parecem romper
ou vão à contramão dessas representações “tradicionais”, como é o caso de uma imagem de
uma professora tatuada, além de outras imagens pouco visíveis nos artefatos midiáticos.
Essas imagens causaram certo estranhamento dentre os/as participantes, pois a presença
de marcadores corporais como a tatuagem, parece não estar de acordo com as
representações que historicamente são atribuídas à professora, inclusive pelos seus
próprios pares. O corpo, como afirma Louro, se constitui de “uma multiplicidade de sinais,
códigos e atitudes, produz referências que fazem sentido no interior da cultura e que
definem (pelo menos momentaneamente) quem é o sujeito” (LOURO, 2003, p. 5).
Os exercícios propostos para os/as professores/as em formação possibilitou o
tensionamento entre as representações de docentes que circulam nas imagens e na
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constituição do imaginário das pessoas e os das corporeidades presentes nos espaços
escolares e nas instituições de formação de professores no Brasil. Em nosso país, o culto ao
corpo segundo Melanias (2009, p.2) está relacionado com a “necessidade de aceitação
social”, pois para o indivíduo pertencer ao âmbito social, implica em buscar correções ao
que não é agradável visualmente ao outro, seja qual for o custo disso, desconsiderando seus
valores morais e demais habilidades.
Ainda nessa oficina a partir de um determinado texto discutimos o processo de
naturalização, ou melhor, problematizamos como determinados saberes e comportamentos
são fixados como verdades absolutas e nunca são questionados. A possibilidade de
desnaturalizar os conhecimentos e saberes produz efeitos, já que pode ser demonstrativa
de como indivíduos e grupos são produzidos e produzem-se no interior da cultura e nas
instituições sociais.

CORPO E SAÚDE NA CONTEMPORANEIDADE
A segunda oficina foi dedicada à discussão sobre corpo e saúde na
contemporaneidade e apresentou para os/as participantes informações sobre os
transtornos alimentares, além de promover um debate acerca da imagem corporal na
história e na cultura, retomando as discussões anteriores sobre a insatisfação corporal
gerada pela existência de um modelo ideal e os caminhos trilhados por aqueles/as que estão
na eterna busca pela perfeição corporal.
O saudável, como afirmam Meyer e Soares (2012, p.45). “é um enunciado ambíguo,
no qual se borram completamente as fronteiras entre beleza e saúde, entre humano e
máquina, entre fenótipo e cosmética”. Um corpo fora de forma, por exemplo, é um corpo sob
suspeita, principalmente se levarmos em conta que vivemos sob a crença de que os cuidados
estão ao alcance de todos/as, basta querer. Desse modo, o indivíduo é considerado o/a
único/a responsável pela boa aparência e o bom desempenho de seu corpo e por mantê-lo
em forma, de modo que a busca pelos padrões corporais apresentados socialmente tem
interferência direta com questões da saúde do indivíduo.
O padrão estético, segundo Bohm (2004), de beleza atual, perseguido por muitas
mulheres e homens, é representado imageticamente por modelos esquálidas das passarelas
e corpos malhados por vezes longe de representar saúde, mas que sugerem satisfação e
realização pessoal e, principalmente, aludem à eterna juventude, o que precisa ser
desnaturalizado e problematizado.
A apresentação para o grupo de trechos de documentários, reportagens e vídeos que
circulam na internet foram mobilizadores de discussões que abordaram os transtornos
alimentares (anorexia, bulimia e obesidade). Com isso, buscou-se também incentivar o
grupo a buscar meios que possibilitassem a construção de espaços de troca de informações
sobre as temáticas com seus colegas, alunos/as e familiares nos espaços educativos em que
atuam.
A discussão sobre os transtornos é relevante para a formação dos/as
professores/as, pois embora os mesmos não sejam exclusividade da contemporaneidade, já
que estudos recentes vêm destacando a presença desses transtornos em diferentes tempos
históricos, há um aumento considerável de diferentes tipos de transtornos alimentares nos
últimos anos especialmente entre crianças e adolescentes, o que justifica a relevância de tal
temática nessa ação formativa.
De acordo com o estudo de Erbert (2005, p. 13) “nos últimos vinte anos,
adolescentes com faixa etária entre 10 a 19 anos, principalmente, têm apresentado maior
incidência de transtornos alimentares.” Segundo este estudo, isso ocorre em função da
preocupação excessiva dos sujeitos com a sua aparência e com as mudanças que ocorrem
nessa faixa de idade, na qual não é incomum idealizar e buscar alcançar padrões de beleza
e estética explorados pelos meios de comunicação, que costumam enaltecer a magreza e
demonizar a gordura.
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Trazer essas questões para uma ação de extensão com estudantes do curso normal
médio/magistério foi pensado a fim de possibilitar a discussão e a reflexão sobre os padrões
corporais do que é ser belo/a e/ou saudável apresentado pelas mídias e os que são de fato
os corpos “reais”, analisando a multiplicidade e a diversidade da presença dos corpos em
nossa sociedade. Como afirma Novaes (2006):
As imagens refletem corpos super trabalhados, sexuados, respondendo sempre ao
desejo do outro ou corpos medicalizados, lutando contra o cansaço, contra o
envelhecimento ou mesmo contra a constipação. Implícita está à dinâmica
perfeição/imperfeição, buscando atender aos mais antigos desejos do ser humano,
conforme narram os mitos, os elixires e fontes de eterna juventude. Beleza exterior e saúde,
aparência desagradável e doença, cada vez mais se associam como sinônimos, no tocante às
representações do corpo feminino. A questão tradicional, aceitar ou não o corpo recebido
parece transformar-se em – como mudar o corpo e até que ponto?
De acordo com Novaes (2006, p.2) homens e mulheres são interpelados por uma
sociedade que não suporta corpos feios, cansados, gordos, doentes, só para citar alguns. São
rótulos que circulam e definem alguns corpos na cultura como corpos “abjetos”. Assim, o
que observamos hoje é uma busca incansável pela perfeição, e cada vez mais cedo. Portanto,
propiciar aos professores/as em formação que conheçam as modificações ocorridas com o
corpo ao longo da história, e suas demandas na contemporaneidade foi nossa intenção nas
oficinas, e mais especificamente, neste eixo que relacionamos corpo e saúde na
contemporaneidade, pois pensamos que o/a professor/a necessita desses conhecimentos
para propor intervenções na direção de uma promoção da saúde.

MEDICALIZAÇÃO NA ESCOLA
A terceira oficina com o eixo medicalização na escola discutiu como a educação,
assim como outras áreas da sociedade, vem sendo medicalizada de forma intensa, sendo a
aprendizagem ou o seu fracasso, encaradas como processos centrados no/a aluno/a ou no
máximo em sua família sem considerar questões educacionais, sociais e políticas.
Esse eixo teve como propósito dar ferramentas para que os/as participantes
levassem tais discussões para o ambiente escolar em que atuam local onde o olhar
medicalizante na aprendizagem dos sujeitos está presente (COLLARES e MOYSÉS, 1996;
FREITAS, 2011). Para tal, apresentamos para o grupo o vídeo Medicalização da Vida Escolar
que mostra o cotidiano de uma professora dos anos iniciais, no qual está inserido o processo
de medicalização em sua rotina pessoal e na sua visão sobre os/as alunos/as.
A partir dos estudos de Moysés (2001), entendemos por medicalização o processo
por meio do qual são deslocados para o campo médico problemas que são de ordem social.
Desse modo, questões e fenômenos de origem social e política são convertidas em questões
biológicas, e, portanto são tratadas de forma individualizante, a culpa recai sobre o
indivíduo. Durante o vídeo a personagem diagnostica e rotula todos/as os/as seus/suas
alunos/as com algum tipo de transtorno a partir de discursos “médicos” que circulam,
inclusive nos espaços educativos. Para Monteiro (2006):
A doença do não-aprender, em nosso tempo, recebe nova embalagem
com novo tratamento, o medicamento. Aos pais e professores é vendido
com embalagem científica, cujo slogan poderia ser “pílula contra o agito”,
prometendo atuar como uma “palmatória química” para assim garantir a
“ordem e progresso” no terceiro milênio. (MONTEIRO, 2006, p. 23).
O debate realizado após a exibição do vídeo trouxe muitas situações do grupo acerca
da temática. Não é incomum entre os/as participantes a vivência e a proximidade com
algum processo de medicalização, sejam situações de diagnósticos equivocados com os
consequentes danos como situações onde ficam evidentes o uso leviano e inconsequente de
medicamentos.

– 1196 –

Atualmente, o Brasil é o segundo maior consumidor dos psicotrópicos, chamados
metilfenidatos prescritos para as crianças diagnosticadas com TDAH. Perozin (2011)
mostra nos dados da Carta Capital na matéria “A droga da obediência”, que de 71 mil caixas
desse medicamento distribuídas pelas escolas em 2000, passamos para 2 milhões em 2009.
Analisando criticamente esse panorama, a autora Aparecida Moysés (2001) defende
a necessidade de rompermos com a perspectiva biologizante da aprendizagem, como
condição para entrarmos no campo da reflexão crítica sobre valores, fundamentais para a
compreensão do próprio significado de saúde e doença em suas múltiplas determinações.
Buscamos nas oficinas inserir o debate sobre a medicalização a partir da rotina do
professor/a e sua visão sobre os/as alunos/as, que muitas vezes, de forma sutil e quase
imperceptível, adere à ideia de biologizar ou medicalizar problemas sociais, entre eles, as
dificuldades de aprendizagem e determinados comportamentos na escola. A autora Denise
Sant’Anna afirma em seu artigo que:
Nunca como em nossa época, houve uma sensibilidade tão alerta em
relação à ameaça das doenças, e uma intolerância tão forte diante dos
sintomas do envelhecimento e do mal estar corporal. Como se a
existência do corpo ganhasse uma dimensão inusitada que, por sua vez,
acarretasse uma vigilância ampliada de cada um sobre si mesmo e numa
atenção para com a própria saúde muito mais detalhista e obstinada.
(SANT’ANNA, 2000b, p.237).
Essa “sensibilidade alerta” observada pela autora foi um dos enfoques destacados
durante a oficina, pois a utilização de medicamentos em primeira opção e a automedicação,
tem permeado o posicionamento de muitas instituições escolares e de muitos profissionais
da educação.
A medicalização em muitas instituições é uma prática pedagógica naturalizada, e
segundo Aparecida Moysés (2001), tem se constituído como um dos desdobramentos do
processo de patologização dos problemas educacionais e tem servido como justificativa
para a manutenção da exclusão de grandes contingentes de crianças que, embora
permaneçam nas escolas por longos períodos de tempo, por não conseguirem se adequar
aos padrões de normalização que a escola impõe, são rotuladas e diagnosticadas como tendo
algum tipo de transtorno, o que, na maioria das vezes, são diagnósticos equivocados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A possibilidade de desenvolver essa ação de extensão nos colocou importantes
desafios. O primeiro deles dizia respeito à escolha das temáticas, pois muitas são as
possibilidades de se explorar o estudo do corpo e de relacioná-lo com currículo, e mesmo
quando se alia tal estudo à formação de professores/as, não há como eliminarmos a
pluralidade dos significados atribuídos a ele, assim como os paradoxos presentes na sua
abordagem.
Um segundo desafio implicava em aliar ao tema, corpo e cultura, metodologias de
trabalho criativas, e que promovessem a interação do grupo, pois nossa proposta eram
encontros em formato de oficinas e, além disso, nosso público vinha de uma pesada jornada
de trabalho. E, por fim, tínhamos conhecimento de que o grupo não dispunha de muitas
interlocuções sobre tal temática, o que a tornava relevante e, ao mesmo tempo, ainda mais
desafiadora.
A troca de saberes entre sujeitos de diferentes instituições formadoras de
professores de educação infantil, anos iniciais e EJA durante a ação de extensão, nos
possibilitou refletir sobre as possibilidades para a ação e a valorização das diferentes
infâncias e suas corporeidades presentes nos espaços escolares em que atuamos.
A partir de interações mais formais ou mesmo informais é possível afirmar a
validade dessa experiência. A ação cumpriu seu objetivo de sensibilizar os/as
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professores/as para as temáticas abordadas. Percebemos que as discussões foram bastante
produtivas e enfáticas, o que é demonstrativo do quanto os temas selecionados foram
mobilizadores e possibilitaram uma reflexão, inclusive sobre assuntos delicados como
preconceitos, estereótipos e rótulos tão presentes em muitas práticas curriculares
escolares.
Em nenhum momento ousamos achar que nossa ação provocaria transformações
profundas, não tínhamos nem tempo para tanto, porém podemos afirmar que provocar o
debate deu chances para que se construíssem possibilidades de dúvidas e novos caminhos.
Não há como negar que houve participações efetivas com depoimentos que permitiram uma
real troca de saberes entre os/as envolvidos/as nessas oficinas.
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RESUMO: O presente estudo compõe o Trabalho de Conclusão do programa de Residência
Integrada em Saúde da Escola de um dos autores. Partindo das experiências em um serviço
especializado em HIV/Aids do estado do Rio Grande do Sul e da análise da Política de
Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas, os autores discutem a constituição
de espaços e tempos para um cuidado ético no atravessamento desses dois campos. As
principais ferramentas teóricas utilizadas são os conceitos de biopolítica e
governamentalidade propostos por Michel Foucault. Conclui-se que, apesar do notório
processo de distanciamento entre os dois campos, a resistência a movimentos de
marginalização e a afirmação de direitos básicos permanecem como pontos importantes na
luta pela construção de um cuidado ético para além de normativas morais em ambas as
áreas. Revelam-se, nesse sentido, bons motivos para uma nova aproximação.
HEALTHCARE IN THE FIELDS OF HIV/AIDS AND DRUG USE: AN ANALYSIS FROM ITS
BIOPOLITICS CONFRONTATIONS
ABSTRACT: This study is part of a monograph presented as conclusion work of an
Integrated Health Experience program. Based on grounded situations lived during the
period of work at an HIV/Aids public service and on analysis of the Comprehensive
Healthcare Policy for Drug and Alcohol Users, the authors discuss the creation of spaces and
times for ethical care in these two fields. The main theoretical tools used are the concepts
of biopolitics and governmentality, proposed by Michel Foucault. The authors conclude that,
despite the apparent process of detachment between the two fields, resistance to
marginalization and support of basic rights remain important issues in both areas to invest
in ethical care beyond moral laws. Therefore, these are good reasons for a new
approximation.

INTRODUÇÃO
O presente estudo constituiu parte do Trabalho de Conclusão da Residência
Integrada em Saúde (RIS) de um dos autores, apresentado como requisito formal para a
finalização do programa em Fevereiro de 2015 3. A RIS é uma modalidade de educação
profissional pós-graduada, de caráter interdisciplinar, desenvolvida em serviço mediante
trabalho sob supervisão, e que tem por objetivo principal a formação qualificada de
profissionais para o trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS).
A experiência da Residência Integrada aconteceu no Ambulatório de Dermatologia
Sanitária (ADS). O Ambulatório é um órgão da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande
do Sul, fundado em 1920, que atende quatro eixos de atenção: Dermatologia, Doenças
Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids e Hanseníase. Está vinculado, quanto à assistência,
ao Departamento de Coordenação dos Hospitais; e, quanto ao ensino, à Escola de Saúde
Pública. Em relação ao tratamento do HIV/Aids, o foco nestas reflexões, o ADS é conhecido
por ter abrigado o primeiro COAS (Centro de Orientação e Apoio Sorológico) do Brasil, hoje
renomeado como CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), que há mais de 25 anos
430F430F
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vem prestando serviços de testagem para HIV e outras DST. Além dos testes, o ADS oferece
também atendimento multiprofissional a pessoas soropositivas, incluindo a clínica médica,
atendimentos psicológicos, acompanhamento nutricional e assistência social. Tomaremos
como primeira base para a análise as ações de saúde relacionadas ao eixo de atenção ao
HIV/Aids. As práticas de Redução de Danos, segundo campo de análise, apesar de não
constituir um eixo de atenção específico do Ambulatório, estão presentes nos cenários de
atendimento e constituem atravessamentos históricos importantes na luta contra a
epidemia de Aids no Brasil. As origens comuns entre os dois campos, o distanciamento
ocorrido entre eles nos últimos anos e os desafios que se apresentam a ambos nos dias
atuais serão problematizados a seguir a partir dos conceitos de biopolítica e
governamentalidade propostos por Michel Foucault (2008a, 2008b, 2012). A interface com
o campo da educação se dá, nesse sentido, através de duas vias: pela compreensão de que
as práticas biopolíticas nos campos da Aids e do uso de drogas produzem um efeito
pedagógico sobre os usos “saudáveis” do corpo, e pelo fato de que as experiências que
motivaram esta pesquisa fazem parte justamente de um programa de educação em saúde
que é a Residência Integrada.

BIOPOLÍTICA E GOVERNAMENTALIDADE
O conceito de biopolítica foi forjado por Foucault (2012) já relativamente perto do
final de sua obra, tendo sido citado pela primeira vez na conferência intitulada “O
nascimento da medicina social”, proferida em 1974 no Brasil (FOUCAULT, 1984). Através
deste conceito, Foucault (2008a) visava explicitar um novo conjunto de estratégias políticas
e relações de poder surgido na passagem para a modernidade e que tem como seu objeto
principal de intervenção a própria vida, na espécie humana. Em suas análises, a transição
das sociedades de disciplina, nas quais o poder disciplinar organizava temporal, espacial e
politicamente individualização e a produtividade dos corpos (nas escolas, nas fábricas, no
exército etc.) se deu em direção às sociedades de segurança, nas quais o biopoder atua no
controle-estimulação da população por meio de um conjunto heterogêneo de práticas
biopolíticas.
Fundamental para se entender a emergência do campo da saúde pública e sua lógica
de governamentalidade, o biopoder age através de dois polos de exercício
simultaneamente: de um lado, através de um modelo disciplinar, centra-se na anátomopolítica do corpo humano, “no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na
extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua
integração em sistemas de controle eficazes e econômicos” (FOUCAULT, 2012, p.151). De
outro lado, desenvolveu-se como um controle regulatório da população, levando em conta
“nascimento e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas
as condições que podem fazê-los variar”. Corpo-máquina e corpo-espécie: dois elementos
de uma tecnologia que, como nos mostra Foucault (2012, p. 152), “caracteriza um poder
cuja função mais elevada já não é mais matar, mas investir sobre a vida, de cima a baixo”.
É importante de assinalar que o conceito de biopolítica emerge nos estudos de
Foucault a partir de análises voltadas para pensar as mutações históricas das racionalidades
do campo da saúde. O autor (1984, p. 80) propõe que o capitalismo primeiramente investiu
no controle da realidade somática (o corpo), enquanto veículo e instrumento de produção
de riquezas por meio do trabalho. Esse controle aconteceu sobretudo através da incipiente
medicina social do século XIX, isto é, tomando o conjunto de corpos que constituem a
população como alvo de um conjunto de estratégias de regulação. Daí a já célebre
proposição: “O corpo é uma realidade bio-política. A medicina é uma estratégia bio-política”
(op. cit.). Foucault circunscreve três modalidades paradigmáticas na gênese da medicina
social como estratégia biopolítica: a) a medicina de Estado alemã, caracterizada pelo
funcionamento da medicina social coletivizada, intimamente ligada a procedimentos
estatais “cujo exercício se dá em estreita sintonia com uma ‘política médica’ e uma ‘polícia
médica’ (Medizinichepolizei) estatais” (GADELHA, 2009, p. 85); b) a medicina urbana
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francesa, baseada nos fenômenos da urbanização e preocupada com todas as implicações
que acarretavam o crescimento das cidades da França no sentido de “racionalizar e
regulamentar as condições de vida, as trocas, os espaços, os deslocamentos” (op. cit., p. 86);
e, finalmente, c) a medicina da força de trabalho, específica da Inglaterra, cujas práticas de
regulação se voltam “para a medicalização da população pobre e da massa de
trabalhadores” (op. cit,. p. 89), populações essas que emergem sob o estigma de
periculosidade sanitária. Para Foucault, uma história da medicina como ciência social, como
constituinte disto que hoje chamamos de campo da saúde pública, deve considerar essas
três diferentes (porém complementares) orientações. É através delas que o biopoder atua,
apoiando-se na individualização do corpo (anátomo-política), mas a partir de então
socializando os corpos e criando a categoria de população (biopolítica das populações).
Nesse cenário, a produção da vida é a materialização de um desejo político de
empreender a gestão dos corpos humanos. Dessa forma, “deveríamos falar de ‘biopolítica’
para designar o que faz com que a vida e seus mecanismos entrem no domínio de cálculos
explícitos, e faz do poder-saber um agente de transformação da vida humana” (FOUCAULT,
2012, p. 155). A biopolítica pode também ser entendida como um conjunto heterogêneo de
“tecnologias políticas que, a partir de então, vão investir sobre o corpo, sobre a saúde, as
maneiras de se alimentar e de morar, as condições de vida, todo o espaço da existência”
(2012, p. 152). Na “gestão calculista da vida” (op. cit.), o corpo surge como a carne regulada,
uma realidade a ser administrada; e quando falamos do corpo, falamos tanto do corpo
individual – esse que é meu corpo, diferente do seu corpo – como também falamos do corpo
da população, ou do corpo social, do corpo coletivo. Corpo individual e social são, pois,
produzidos e administrados pela biopolítica, que se utiliza de técnicas disciplinares, por um
lado, que visam docilizar os corpos individuais, e técnicas de regulação populacional, por
outro, que focam na gestão da vida das massas, da vida da espécie humana.
A apropriação e normalização da vida, dos corpos e das subjetividades pelo
biopoder se dá exatamente numa tentativa de penetrar, sujeitar e controlar desde o global
à capilaridade da vida humana. Para isso, o biopoder atua cada vez mais ampliando seus
territórios de intervenção: geográficos, sociais, culturais, simbólicos, existenciais,
planetário. Estamos, pois, falando de “um controle que se estende pelas profundezas da
consciência e dos corpos da população – e ao mesmo tempo através da totalidade das
relações sociais” (HARDT & NEGRI, 2006, p. 43-44). De um governo da “mobilização total”
(PELBART, 2011), em que se dá a passagem da ênfase na fabricação de corpos dóceis para
o foco na fabricação de cérebros flexíveis e articulados, os quais, por sua vez, comandam
corpos também maleáveis. De uma tecnologia de poder que em vez de muros, forja-se num
campo não territorial atravessado por práticas de sujeição.
A racionalidade da governamentalidade de caráter (neo)liberal é marcada pela
desconfiança e pela exigência de justificação legal da legitimidade do governo estatal. Dessa
forma, é sempre em nome da segurança da sociedade civil, correlato necessário ao Estado,
que se coloca a relevância de novas tecnologias de governo da população. De acordo com
Foucault (2008b, p. 14), o acionamento do dispositivo da segurança “é uma certa maneira
de acrescentar, de fazer funcionar, além dos mecanismos propriamente de segurança, as
velhas estruturas da lei e da disciplina”.
No contexto de operação de dispositivos de segurança, a liberdade é transformada
em técnica de governo, elemento indispensável à própria governamentalidade. A liberdade
figura justamente como correlato da implantação dos mesmos: “A ideia de um governo dos
homens [...], de um poder que se pensa como regulação, só pode se efetuar através de e
apoiando-se na liberdade de cada um” (FOUCAULT, 2008b, p. 63-64). Em outras palavras:
“o problema dos que governam não deve ser absolutamente saber como eles podem dizer
não, até onde podem dizer não, com que legitimidade eles podem dizer não; o problema é
saber como dizer sim ao desejo”, como regulá-lo (op. cit., p. 96).
A palavra liberalismo advém justamente da função que a liberdade vem
desempenhar nessa nova arte de governar. Segundo Foucault (op. cit., p. 86), a prática
governamental desenhada é “gestora da liberdade”, ou seja, consome liberdade: “é obrigada
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a produzi-la, é obrigada a organizá-la”. Uma vez que a governamentalidade (neo)liberal
intervém a fim de maximizar a competição, a produção de liberdade relaciona-se com o
imperativo de que todos entrem no jogo econômico. Desse modo, “o liberalismo não é o que
aceita a liberdade, [...] é o que se propõe a fabricá-la a cada instante” (op. cit., p. 88). Nessa
direção, no seio dessa prática governamental, institui-se uma relação problemática, sempre
móvel, “entre produção de liberdade e aquilo que, produzindo-a, pode vir a limitá-la e a
destruí-la” (op. cit., p. 87). É nesse sentido que se dá a correlação entre liberdade e
segurança: em vez de regulamentar, será preciso gerir.
O (neo)liberalismo será, então, uma arte de governar centrada na gestão calculada
dos riscos: ao lado da incitação a viver perigosamente, estabelecem-se múltiplos
mecanismos de segurança; ao lado da liberdade, a segurança. Desse modo, a sensação de
perigo e de insegurança é condição de possibilidade da governamentalidade (neo)liberal,
com vistas a manutenção da soberania de um poder estatal que, para se legitimar, permite
a desordem. Em outros termos, permite-se a desordem para administrá-la, expõe-se a vida
ao perigo e à insegurança a fim de melhor regulá-la. O perigo parece aqui funcionar como
árbitro entre a liberdade e a segurança dos indivíduos e da coletividade.

O CENÁRIO ATUAL: ESPAÇOS E TEMPOS PARA UM CUIDADO ÉTICO
A proposta de análise sincrônica entre o campo da Aids e da Redução de Danos não
é meramente casual, uma vez que ambos compartilham boa parte de suas histórias. Não
seria equivocado afirmar, inclusive, que a estratégia de redução de danos no Brasil teve sua
própria origem nas práticas de prevenção ao HIV, nos anos 1980, com as trocas de seringas
junto aos usuários de drogas injetáveis (MARLATT, 1999). Desde então, a Redução de Danos
deixou de ser apenas um conjunto de práticas para se tornar um referencial ético
(MACHADO; BOARINI, 2013) e se consolidou como diretriz fundamental da Política de
Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas (2003). Como princípio, norteia as
ações em saúde para um cuidado sustentado na garantia da autonomia do sujeito frente a
sua saúde, na construção de vínculos sólidos de corresponsabilidade entre serviços e
usuário e na busca de estratégias singulares que possam extrapolar as normativas da
abstinência.
A resposta à epidemia da Aids também passou por diversas transformações durante
esse período (GALVÃO, 2000; PAIVA, 2002): em termos médicos, houve considerável
aprimoramento do tratamento medicamentoso, que permitiu controlar o avanço da doença
com cada vez menos prejuízos em consequência de efeitos colaterais. Do ponto de vista
sociológico, a atenção voltada à epidemia foi fundamental para a consolidação do
Movimento LGBT e a asseguração de inúmeros direitos desta população. Durante os anos
90 e 2000, superou-se as ideias de “grupo de risco” e “comportamento de risco” enquanto a
epidemia ia ganhando, também, direções rumo a movimentos epidemiológicos de
heterossexualização e feminização.
Na medida em que se materializavam as políticas públicas nestas duas áreas, podese dizer que elas foram se distanciando gradualmente e ganhando independência.
Atualmente, em termos de gestão e assistência, os pontos de convergência são
relativamente escassos e na maioria das vezes aparentemente “sobras” de um passado
comum, mas já não muito operativo.
Seria justo afirmar que o tema “Álcool e Outras Drogas” está presente na rotina de
atenção ao HIV/Aids, surgindo em alguns espaços até mesmo como um tensionamento da
rotina de atendimentos. Nesses casos e na maioria dos outros, no entanto, pode-se dizer que
as drogas estão relegadas a um plano se não secundário, restrito a uma necessidade técnica
decorrente do tratamento ou da prevenção ao HIV/Aids. O que é muito diferente, claro, dos
princípios da Política de Redução de Danos, que privilegia um cuidado integral, amplo e que
abarca a complexidade dos diversos usos que se pode fazer de uma droga ou mais drogas
em primeiro plano.
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Quando se trata da adesão ao tratamento do HIV/Aids, por exemplo, a droga
visibiliza-se como uma potencial dificuldade aos usuários que por alguma razão não
conseguem conjugar seu uso com a rotina de medicamentos prescritos. É uma situação
realmente bastante delicada, visto que a interrupção inadequada do tratamento pode
“queimar” um medicamento, ou seja, torná-lo ineficaz dali em diante para aquela pessoa.
Em alguns casos, várias combinações do “famigerado coquetel” acabam sendo
desperdiçadas, deixando o indivíduo imunologicamente mais vulnerável a doenças
oportunistas (BRASIL, 2008).
Outra situação em que é possível visualizar este “cruzamento” é a sessão de
aconselhamento pré e pós-testagem. Nesse momento, além de serem prestadas orientações
sobre o uso do preservativo, informações sobre doenças sexualmente transmissíveis e apoio
emocional, também é realizada uma espécie de “gerenciamento de riscos”, quando o
aconselhador avalia junto ao usuário os momentos em que está mais exposto e as relações
que o deixam mais vulnerável a contrair alguma doença sexualmente transmissível
(BRASIL, 1998). Até algum tempo atrás, as drogas injetáveis eram as principais
preocupações nesse sentido, mas com a progressiva “substituição social” dessas por outras
como o crack, que oferece um risco inferior de transmissão direta do HIV, elas deixaram de
ser protagonistas tanto nas sessões de aconselhamento quanto do ponto de vista
epidemiológico (BRASIL, 2013a). Comparado ao compartilhamento de seringas, o
compartilhamento de cachimbos oferece risco inferior de transmissão de HIV, apesar de ser
bastante perigoso para outras doenças infecciosas como a Hepatite B. O maior risco
associado ao crack e ao HIV atualmente, como mostra a pesquisa realizada pela FIOCRUZ
(BRASIL, 2013b), é bastante similar ao que acontece com a maioria das outras drogas:
quando, em função dos efeitos do uso, um indivíduo acaba tendo relações desprotegidas ou
se colocando em situações de maior vulnerabilidade (OLIVEIRA; PAIVA, 2007; SANTOS;
PAIVA, 2007).
Nessas duas situações, na adesão ao tratamento antirretroviral e no gerenciamento
de riscos, o uso “problemático” de drogas parece demandar uma intervenção técnica, um
manejo das situações a fim de possibilitar o bom uso dos medicamentos e a prevenção
adequada durante a relação sexual. Na prática, a urgência de seguir o tratamento e o receio
de que aquele indivíduo possa vir a fazer parte da cadeia de transmissão do vírus dão a
sensação de haver pouco espaço para a discussão ética proposta dentro do paradigma da
redução de danos, como a própria problematização do que seria um uso correto/saudável
das drogas em relação à prevenção e tratamento. Há pouco espaço para se falar sobre o uso
de drogas de maneira ampliada dentro da rotina de atendimentos do campo do HIV/Aids e,
mesmo quando há espaço, parecem faltar as ferramentas teórico-operacionais para que
esse diálogo aconteça de maneira integral e produtiva do ponto de vista da autonomia do
sujeito e da singularidade do cuidado.
Para além dos níveis de assistência e dos equipamentos de cuidado, esse
distanciamento também pode ser entendido do ponto de vista das estratégias de gestão e
da construção de políticas públicas. Nos últimos tempos, é notório que os investimentos
públicos na área do HIV/Aids vêm sendo canalizados para o método testar-e-tratar: ou seja,
ampliar a oferta de testagem, seja em direção à atenção básica ou associada a grandes
eventos, oferecer a profilaxia pré e pós-exposição (PrEP e PEP, relativamente) e encaminhar
todos os indivíduos com resultado positivo para HIV ao tratamento medicamentoso
independentemente dos exames de CD4 e Carga Viral 4 (também conhecido como TcP,
tratamento como prevenção). Em termos de prevenção e promoção de saúde ligadas à
garantia de direitos e a visibilização política de minorias, que marcaram o início da resposta
brasileira à epidemia, vê-se pouco ou quase nada de magnitude comparável. Os grupos em
situação de maior vulnerabilidade, como os “homens que fazem sexo com homens”, as
travestis, transexuais e profissionais do sexo, por exemplo, vêm sendo constantemente
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ignorados pelo governo, quando não têm suas pautas simplesmente barganhadas em prol
de uma controversa “governabilidade”. São os casos recentes da campanha de prevenção ao
HIV/Aids para profissionais do sexo, vetada na última hora pelo Ministério da Saúde; do
Plano Nacional de Educação, aprovado sem as cláusulas de incentivo à promoção da
igualdade de gênero e orientação sexual nas escolas; do embargo do Kit Anti-homofobia,
sob a desculpa de que a presidenta não faria propaganda de “opção sexual”; e do lento
processo de criminalização da homofobia, que perdeu visibilidade e agilidade ao ser
anexado à reforma do código penal. A necessidade intransferível de debatermos esses temas
para o avanço e o sucesso das políticas de prevenção em grupos de maior vulnerabilidade
já está descrita ampla e fartamente na literatura (PAIVA; AYRES; BUCHALLA, 2012). Logo,
furtar-se a esse enfrentamento não é só um atentado aos direitos básicos dessas populações,
como também uma grave omissão do ponto de vista da saúde pública.
E se parece ser sempre mais fácil driblar os enfrentamentos morais e os obstáculos
políticos necessários para implantação de políticas de prevenção “integrais”, não é difícil
imaginarmos porque as discussões sobre o uso de drogas, pelo viés da autonomia do usuário
e da redução de danos, também não tem recebido o devido espaço nesse campo. Não parece
haver investimento suficiente em uma perspectiva ética do cuidado, digamos assim, sem
que se caia na armadilha de tomar essa ética do cuidado enquanto uma aposta na
capacidade de cada indivíduo de medir por si danos e riscos para poder melhor optar – pois,
conforme as proposições biopolíticas, esse seria propriamente o engodo da liberdade da
governamentalidade neoliberal. Tomemos as campanhas publicitárias e cartazes
espalhados em serviços de saúde como exemplo: Há alguns novos, mais abertos, tratando
da não discriminação por raça, identidade de gênero ou orientação sexual; mas predominam
ainda, contudo, aqueles mais ameaçadores (“Hepatite B: sem saber, você pode ter”) ou
catastróficos (“Ter aids não é bom. Ter e não saber é pior”). Há ainda as peças que explicam
como se pega e como não se pega, que são indubitavelmente necessárias, mas que
raramente usam algum tipo de escala de risco, ou sugerem alternativas em uma perspectiva
de redução de danos. Na esteira dessa lógica, não poderíamos supor que para o uso de
drogas haveria um espaço especial e ético além do manejo técnico rotineiro.

CONVERGÊNCIAS BIOPOLÍTICAS
O conceito de biopolítica nos ajuda a entender como as concepções de “população”
e “indivíduo” caminham juntas, interdependentemente, na qualidade de tecnologia política
de regulação demográfica e disciplinamento dos corpos. E se o campo da saúde pública é
um exemplo categórico dessa técnica de governamento 5 (GADELHA, 2009), as novas
estratégias de prevenção ao HIV explicitam precisamente, a partir do seu interior, os
tensionamentos que lhe são próprios. Quando se define que os medicamentos
antirretrovirais serão indicados a qualquer pessoa diagnosticada como soropositiva,
independentemente da sua situação imunológica, por exemplo, há, acima de tudo, uma
tentativa de diminuir a transmissão do vírus. Como a medicação restaura o sistema de
defesa do indivíduo e tende a minimizar a carga viral, a possibilidade de essa pessoa
transmitir o vírus é reduzida exponencialmente. É o chamado “tratamento como
prevenção”, que funciona ao reduzir a carga viral total em circulação. Estão sobrepostas,
claramente, as duas camadas, população e indivíduo, enquanto estratégia de governamento
e controle. Se essa estratégia é eficaz, se ela diminuirá a taxa de incidência de transmissão
do HIV, isso não é possível se apontar precisamente de antemão. Não se trata de julgar se
ela deve ou não ser posta em prática, além de tudo, mas pensar porque a via biopolítica, o
controle que incide diretamente sobre a organização dos corpos e sobre a gestão dos riscos,
acaba sendo a estratégia que “aparentemente” resta, a estratégia que surge como “última
solução” em um clima de urgência. Depois de anos de negligência em relação à garantia de
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direitos das populações vulneráveis, são propostas ações desse tipo, que além de serem
passíveis de problematizações históricas, acarretam perigos diretos à saúde física, como o
decorrente da própria toxicidade dos medicamentos, elevada com o tempo de uso.
Precisamos pensar se frente a essa política, a esse novo protocolo de atendimento, o usuário
conseguirá manter sua opção de iniciar o tratamento quando julgar melhor, se ele terá
informações e liberdade para tal e que tipo de ações é necessário para garantir esses
direitos.
Foucault (2012) define a diferença do biopoder para o poder soberano do Antigo
Estado mediante o cruzamento de duas fórmulas: fazer morrer e deixar viver compõem o
emblema do velho poder soberano, que representa basicamente o direito de matar; em
oposição à formula fazer viver e deixar morrer, o inverso simétrico, que seria a marca do
biopoder moderno, da estatização da vida e do investimento sobre o seu caráter
primariamente “biológico”. Agamben (2008) destaca ainda uma terceira proposição que
seria mais específica da biopolítica no século XX: já não fazer morrer, tampouco fazer viver,
mas fazer sobreviver. De acordo com o autor, haveria na matriz das relações de poder
próprias à modernidade uma estratégia de cisão sobre seu objeto. O objetivo é fazer
sobreviver, atuar no sentido de prolongar a “vida”, e nesse processo há um movimento de
ruptura da vida em duas: a vida como fato, o simples ato de existir, denominado pelos gregos
como Zoé; e de outro lado, as formas de vida, sua singularidade peculiar derivada de cada
sujeito, Bíos.
Nem a vida nem a morte, mas a produção de uma sobrevivência
modulável e virtualmente infinita constitui a tarefa decisiva do biopoder
em nosso tempo. Trata-se no homem, de separar cada vez a vida orgânica
da vida animal, o não-humano do humano [...] A ambição suprema do
biopoder consiste em produzir em um corpo humano a separação
absoluta entre o ser vivo e o ser que fala, entre a Zoé e o Bíos, o nãohomem e o homem: a sobrevivência (AGAMBEN, 2008, p.155-156).
As novas propostas de enfrentamento à epidemia da Aids evidenciam claramente a
cisão Zoé/Bíos quando apostam na ampliação do uso de medicamentos, mas praticamente
deixam de lado os princípios que nortearam a luta pelos direitos humanos e pela cidadania
que caracterizou a resposta brasileira nos anos 80 e que teve influência direta na construção
de um modelo de saúde universal e igualitário. A estratégia biopolítica age, em suma,
quando desnuda a suposta vida biológica de suas singularidades e direitos políticos para
operar diretamente sobre a sua existência nua e virtualmente modulável.
É a mesma estratégia que vemos no campo das drogas com a proposta da internação
compulsória, por exemplo, quando certos saberes, alicerçados ao nível de verdade, despem
o sujeito de sua autonomia, de sua capacidade de decidir sobre sua trajetória e do seu
próprio direito de pensar. As imagens de usuários de crack parecendo “zumbis”, que tanto
circulam pela mídia, são atravessadas por este mesmo discurso, produzindo um efeito muito
parecido com o descrito por Agamben (2008). Também indicam um momento, uma
fronteira, onde vemos algo que já não é mais humano, que perdeu completamente sua
humanidade e em relação ao qual, portanto, já não podemos mais nos reconhecer. Pesquisas
“científicas”, campanhas publicitárias, o alarme e o medo: políticas que cindem,
desumanizam, e reduzem o outro a uma existência sem qualidades, dessubjetivada e,
portanto, sem direito algum a ser considerado. Reduz-se a vida a Zoé para assim sobre ela
intervir sem receios. E tudo isso, ironicamente, como aponta Peter Pál Pelbart (2011), em
nome da própria vida.
O uso exacerbado do conceito de risco, analisado por Castiel (2011) como uma
hiperprevenção biopolítica, também está, de certa forma, atravessada nestes dois campos.
De acordo com o autor, o conceito de risco, chave crucial nas pesquisas epidemiológicas e
importante ferramenta para o campo da saúde pública, vem sendo superexplorado dentro
de nossa sociedade de segurança e controle, onde se cristaliza cada vez mais a necessidade
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de administrar as possibilidades e evitar desordens e imprevistos. As pesquisas acadêmicas
são ávidas em calcular – e a mídia em divulgar, diga-se de passagem – as chances de viciarse em uma determinada droga logo no primeiro uso, as chances de que experimentar uma
droga leve um usuário a experimentar outras, as chances de drogas provocarem
esquizofrenia e outros agravos; e também as chances de contrair HIV em cada via sexual, a
partir de cada orientação, por idade, sexo, raça etc.
Crawford (2000) propõe a expressão “rituais de risco” para definir práticas
simbólicas sociais que, através da incitação de sequências estereotipadas de
comportamento, visam gerar uma espécie de espiral gradativa de ansiedade e controle.
Dentro do contexto da saúde pública – e da Aids, em especial -, essa tecnologia caberia
perfeitamente como estratégia biopolítica de prevenção e promoção da saúde, tendo como
seu principal efeito a produção de um sujeito auto-consciente e auto-regulador. Nesse
sentido, Seixas (2010) entende o conceito de risco como um operador importante da
governamentalidade liberal. Nas sessões de aconselhamento, citada como um exemplo, o
fato de que a busca pela testagem seja voluntária e não coercitiva é fundamental para que
cada sujeito entenda-se como principal responsável pelo gerenciamento dos seus riscos.
Não é preciso entregar preservativos, pois, se o aconselhamento for bem-sucedido, é certo
que o próprio usuário irá pegá-lo por si mesmo. Torna-se, assim, menos visível o poder
disciplinar e mais visível o sujeito que a ele se submete.
O processo de auto-responsabilização pode facilmente derivar em uma autoculpabilização quando o sujeito percebe ter sido ele próprio o motivador do risco corrido,
ainda mais quando a busca pela testagem decorre de algum tipo de relacionamento
extraconjugal. Cabe lembrar que a “auto-vigilância” gerada pela culpa é uma das estratégias
terapêuticas bastante usadas nos “tratamentos de base religiosa” de diversas adições, sendo
o exemplo mais emblemático o dos Alcóolicos Anônimos (Seixas, 2010).
Castiel (2010, p.162) busca descrever como “epidemiopoder” esse novo papel que
assumem as normativas epidemiológicas, baseadas no conceito de risco, em nossa
sociedade, regendo “os preceitos e recomendações que pretendem disciplinar as
populações humanas no interior dos discursos de promoção da saúde centrados no
comportamento saudável”. De acordo o autor (op. cit., p. 172), os preceitos epidemiológicos
ocupariam certo espaço e funções sociais na modernidade outrora desempenhados pelas
religiões: “pode-se enunciar que haveria uma liturgia e um conteúdo religioso de fundo
cristão modelando os discursos da promoção da saúde ao equivalerem a uma utopia da
saúde perfeita”.
Em suma, a promoção individualista da saúde possuiria aspectos
religiosos, quase como uma seita no interior da religião capitalista na
qual está subsumida, sob a égide de seus cânones liberal-eclesiásticos:
liberdade de decidir com prudência, capacidade de atuar
responsavelmente com fortaleza, direito de escolher e consumir com
temperança os objetos e deleites da vida mundana, com o propósito de
não comprometer os ideais de vitalidade e longevidade. A grande meta
não disfarça sua feição paradoxal: uma vida terrena amais eterna
possível (op. cit., p. 177-78).
Talvez a semelhança entre os lugares ocupados pelos preceitos religiosos e
normativas epidemiológicas, na condição de matrizes de produção de subjetividade em
diferentes momentos históricos, seja um indicativo de porque ainda temos de lutar contra
uma extensa rede de moralismos que permanece sufocando a saúde pública em campos
como o das drogas e do HIV/Aids. Afinal, não é difícil encontrarmos profissionais e serviços
de saúde inteiros tratando doenças sexualmente transmissíveis como punições para uma
vida sexual “promíscua” ou a dependência química como sinal de “vagabundagem”. E não
são apenas os usuários que sofrem com isso, carregando muitas vezes sentimentos de culpa
e vergonha, omitindo aspectos de sua vida com receio de serem julgados por aqueles que
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deveriam cuidar; os profissionais que buscam conduzir seu trabalho para além de
julgamentos morais, como orienta a redução de danos, por exemplo, valorizando o saber e
autonomia do usuário e rejeitando a abstinência enquanto única via de tratamento, acabam
também sentindo o efeito desses atravessamentos morais – e biopolíticos – no seu próprio
trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desumanização, estigma e higienismo, marcas de um biopoder contra o qual parece
haver cada vez menos possibilidade de se resistir, e que atravessa fortemente os campos do
uso de drogas e do HIV/Aids. Se, de fato, vivemos um tempo em que essas áreas estão
distantes em termos de gestão e assistência, como é possível perceber tanto ao nível da
assistência direta ao usuário como a nível de gestão das políticas públicas, talvez a invenção
de novas formas de resistência seja um bom motivo para se buscarem reaproximações.
É preciso lembrar, no entanto, que os dois campos apresentam conjunturas bastante
distintas para suas militâncias. A saúde mental conhece a Reforma Psiquiátrica e as práticas
de Redução de Danos há mais de 20 anos e hoje vive claramente uma disputa política entre
dois modelos de cuidado divergentes. Ainda que se tenha avançado na estruturação de uma
rede para o cuidado fora do manicômio, vivemos às voltas com discursos pedindo
internações compulsórias e um embate público entre essas propostas. No campo da Aids
não há uma polarização tão evidente, como tampouco existem modelos de atenção distintos
e bem definidos em oposição ideológica. Nesse caso, pode-se pensar que as relações de
poder estão mais naturalizadas e menos problematizadas a nível institucional, o que
configura, de certa forma, obstáculos ainda mais difíceis de serem transpostos em nível
macro, mas que podem se revelar mais flexíveis a nível micro.
Se o cenário é menos polarizado, menos rígido, torna-se possível operar
micropolíticas nos próprios serviços, na rotina de atendimento aos usuários e nos encontros
das equipes. Os princípios da Redução de Danos podem ajudar a pensar formas de cuidado
em que a autonomia do usuário esteja acima das normativas epidemiológicas e além dos
controles biopolíticos das liberdades reguladas. Também se podem pensar atuações do
profissional de saúde não sejam o de apenas prescrever o “melhor” tratamento, mas de
construí-lo junto ao usuário – na direção que aponta para a prática ética do cuidado,
descolando o profissional de saúde de seu caráter enquanto agente biopolítico de controle
da população. Em termos práticos, é possível pensarmos na ampliação do conceito de
“adesão ao tratamento”, de forma que se possa pensar o uso de drogas para além da clínica
do HIV; o fortalecimento de vínculos com a atenção básica e com serviços como os Centro
de Atenção Psicossocial; atividades de educação permanente etc.
Certamente temos de seguir refletindo sobre os melhores caminhos para resistir,
mas algumas boas dicas estão dispostas claramente ao longo de ambas as histórias: a
garantia de direitos, o diálogo com movimentos sociais e a sociedade civil, os movimentos
coletivos de afirmação de redes solidárias e de desindividualização, a democracia como
princípio básico. Como coloca Peter Pál Pelbart (2011, p. 246), em sua reflexão sobre as
contaminações positivas que a Aids produziu nos anos 80 e 90: “É intolerável que um corpo,
individual ou coletivo, seja separado de sua potência. E como recusar o intolerável, e como
reconectar um corpo com sua potência?”. Partamos daí.
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RESUMO: O seguinte trabalho é um projeto que está em andamento no 2PIBID, do
subprojeto de Filosofia, da 3UNISINOS. Ele tem como objetivo principal, estabelecer um
diálogo, que proporciona um encontro entre os alunos, professores e demais funcionários
de uma escola da rede estadual do Rio Grande do Sul, localizada em São Leopoldo. O trabalho
consiste, em os alunos desenvolverem um tema de interesse livre, onde estes possam de
maneira critica dialogar com o que mais lhes instigam a pensar, em especial e primordial,
no seu papel perante a escola e a sociedade onde se localizam. É um trabalho que vai para
além da sala de aula, pois aqui se prioriza o que de fato está mais articulado com o
pensamento dos alunos. O diálogo ocorre todas as sextas-feiras, uma vez por mês, no
horário do recreio no pátio da escola e uma turma de filosofia é responsável por administrar
o diálogo, onde que estes elaboram a escolha de um tema, e perguntas relevantes. Por tanto,
este trabalho é pensado para a descoberta e a subjetivação do aluno no contexto escolar,
pois é importante elaborar novas formas de trazer os alunos para um conhecimento do seu
papel para si na escola.
PALAVRAS-CHAVE: Diálogo; Filosofia; Aluno.
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ABSTRACT: The following work is a project that is underway in PIBID, Philosophy
subproject, the UNISINOS. It aims to establish a dialogue that provides a meeting between
students, teachers and staff of a state school in the Rio Grande do Sul, located in São
Leopoldo. The work consists in students developing an interest free theme, where they can
so critical dialogue with the more instigate them to think, especially primary and in its role
in the school and the society in which they are located. It is a work that goes beyond the
classroom, because here we prioritize what actually is more linked to students' thinking.
The dialogue takes place every Friday once a month at recess time in the schoolyard and a
philosophy class is responsible for managing the dialogue, where they prepare to choose a
theme, and relevant questions. Therefore, this work is thought to discovery and the
subjectivity of the student in the school context, it is important to develop new ways to bring
students to an understanding of their role for themselves in school.
KEYWORDS: Dialogue; Philosophy; Student.

O DIÁLOGO PARA O PENSAR
O diálogo filosófico proporciona a investigação, a reflexão e o conhecimento de
conteúdos através da participação interligada do aluno e professor. A filosofia se encontra
neste processo de diálogo entre os sujeitos de mesmo grupo de indivíduos, que de acordo
com Sardi (2004) significa que, “Quando se houve falar em filosofia, o que geralmente nos vem
à mente é que iremos encontrar, sob esse rótulo, um universo de ideias complexas que
dificilmente compreenderemos.” (p.64) Mas neste devido diálogo filosófico, onde se
encontram alunos e professores, pode-se pensar em outro aspecto. Um discurso de quem
tem voz para quem se silencia.
A filosofia e o filosofar participam, mesmo sem sabermos, do nosso
cotidiano, e estão presentes no processo de construção do sentido de
nossas vidas e em nossas atitudes, desde o enfrentamento que na

Estudante de Licenciatura em Filosofia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos- UNISINOS.
Bolsista PIBID do subprojeto Filosofia.
2 Programa Institucional de Bolsa a Iniciação a Docência
3 Universidade do Vale do Rio dos Sinos- São Leopoldo-RS, Brasil.
1

– 1213 –

possível a superação de nossas crises, a demarcação dos nossos objetivos
e a reinvenção do nosso ser. (SARDI, 2004, P. 66)
O grande mal que se encontra dentro de um processo escolar, é não ouvir o que os
que se silenciam têm a dizer, pois é ali que se encontra uma autonomia critica escondida
nos que mais vivenciam o ambiente escolar. A escola se encontra como uma espécie de “ser
tagarela”, onde neste há um grande mal escondido, que é enfatizado por Plutarco (2008):
“Eis o primeiro mal contido na incapacidade de se calar: a capacidade de ouvir” (p.11). Com
esse olhar no sujeito, o devido trabalho dará voz aqueles que em quase todo o momento
tende a se calarem. Abordando no diálogo aspectos fundamentais da filosofia: Pensar,
Escutar e Falar. Mas em principal instância, estabelecer aprendizagens que proporcionam o
aluno à aprender com um olhar critico.
Esta filosofia se dará em forma de roda filosófica no espaço escolar. Utilizando-se do
pouco tempo em que o aluno tem na escola, o intervalo. Pois como afirma Borin e Brixner
(2004) “pensar é o contrário de obedecer.” (p.129) E nesse meio onde o aluno se torna
aprendiz de suas vivências (dialogando com aquele que deve instiga-lo a pensar) tornaralhe mais suscetível a elaborar o conhecimento critico do meio escolar. Trazendo consigo o
conceito de narrador retratado por Benjamin (1994): “O narrador retira da experiência o
que ele conta: sua própria experiência [...]” (p.201).
A grande ênfase do dialogo na filosofia se dá com a questão de que “é preciso saber o
que desejamos para nós mesmos e para os outros [...], é preciso ouvir e aprender com os nossos
próprios erros [...]” (SARDI, 2004, P.67). Ouvir mesmo que seja para aquele a quem
ensinamos, é ouvir-se a si e aprender com o outro, suas ideias e vivências, pois na escola não
existe respostas certas para aquilo que queremos, pois “precisamos saber que não sabemos
algo.” (Idem, P.67) E de alguma maneira isso implica que o saber pode ser ensinado de
maneiras diferentes, estabelecendo um pensar mediado por todos na escola.

O PODER INSTITUCIONAL DA ESCOLA
O estudante no contexto social histórico era e é encontrado ainda, reprimido ao seu
meio com os outros. Estes que até certa idade estavam em particularidade envolvidos com
os adultos. A escola neste movimento seria então para os estudantes, “um período de
formação tanto moral como intelectual, de adestra-las, graças a uma disciplina mais
autoritária, e, desse modo, separá-las da sociedade dos adultos.” (ARIÈS, 1978, P.165).
E ainda neste viés ser estudante nos séculos passados, estava muito relacionado
apenas aos nobres. Aos mais afortunados, (poderia ser uma minoria) que até então não
tinha acesso aos estudos. Pois nesta vida escolástica conforme Ariès (1978), não existia uma
distinção de idade para as divisões de como e quem irá aprender. As escolas se dispuseram
a ensinar de meninos a velhos, desde que partisse de seu interesse.
A escola para com os estudantes estava muito vinculada a tira-la de seu contexto de
criança frágil, para torna-la mais suscetível ao que os adultos estipulavam. Pois a infância
passou por muito tempo a ter uma curta duração de vida, "Passados os cinco ou sete
primeiros anos, a criança se fundia sem transição com os adultos: esse sentimento de uma
infância curta persistiu por muito tempo nas classes populares.” (ARIÈS, 1978, P.186).
Conforme Ariès (1978), ao longo do tempo, e com menções de que as crianças
deveriam estar vinculadas a escola, este processo de “curta infância” foi se acabando graças
a padres e demais religiosos. Pois a escola se firmar como sendo um meio de proporcionar
educação para as crianças, com o intuito da formação do adulto. Com essa intitulação foram
se fundando Universidades e demais lugares para que as crianças e adultos pudessem
absorver maiores conhecimento para si.
Quando adentrado no meio social mais contemporâneo, a escola ainda é um tipo de
poder, que se articulam conforme Deleuze (1992) a serem uma força repressiva, “As forças
repressivas não impedem as pessoas de se exprimir, ao contrário, elas forçam a se exprimir.”
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(p.162). A escola neste contexto é a representação dos alunos como forma de capacita-los
para o mundo adulto.
O sujeito aluno se insere em um contexto onde tudo está sendo manipulado por
poderes superiores a ele. Meios de comunicação em massa e politicas repressivas impedem
o aluno muitas vezes de ter autonomia perante certas situações. O reflexo que se tem da
escola hoje, ainda está atrelado no passado. E isso de acordo com Rohden pode ser pensado
e mudado, ou continuar a ser como está sendo ainda. São essas duas vias então: “[...] via do
medo, do temor, da imposição ou pela via da compreensão, do amor, da palavra dialogada.”
(ROHDEN, 2009, P.41)

PENSAR FILOSOFIA
A filosofia está vinculada ao que, afirmam Deleuze e Guattari (1992): “Talvez só
possamos colocar a questão O que é filosofia? tardiamente, quando chega a velhice, e a hora
de falar concretamente.” (P.9). Pode-se adentrar quando se referido ao contexto de filosofia,
ao mundo onde já se encontrará muita vida vivida, pois de fato o é. Mas no que se refere ao
mundo filosófico, aparentemente não se pode investir a esse único fato. Pois de onde vem o
velho a não ser do jovem que faz parte de sua entranha?
Compreende-se a filosofia então como “um comportamento racional” (HEIDEGGER,
1983, P.14). A esta caracterização da filosofia, pode-se aprofundar ao mundo onde o ser
humano é o animal mais peculiar a se sentir livre para racionalizar. A noção do
“FILOSOFAR” fundiu-se como afirma Hadot (1999), no período pós-socrático, pois este meio
da filosofia ainda não se caracterizava por filosofar, ela obteve seu surgimento apenas com
os sofistas.
Esta palavra grega “filosofia” como se refere Heidegger (1983) é “[...]a linha mestra
de nossa história ocidental-européia.” (P.14). Sendo assim, a filosofia se estabelece
fortemente no ocidente. E neste aspecto é que ela se depara atrelada ao amigo da sabedoria,
pois o que ocorre fora do ocidente demonstra que: “as outras civilizações tinham Sábios, mas
os gregos apresentam esses “amigos” que não são simplesmente sábios mais modestos.”
(DELEUZE e GUATTARI, 1992, P.10).
Esta filosofia pelo qual se conhece e tem um respectivo e profundo amor, “[...] está,
de certa maneira, na certidão de nascimento de nossa própria história [...]” (HEIDEGGER,
1983, P. 15), ela se encontra no mais alto nível de conceitos da sociedade ao longo do tempo.
Segundo Deleuze e Guattari (1992), a filosofia se define por conceitos, é ela que precede as
questões mais fundamentais do mundo humano. Neste sentido, da filosofia se originou as
mais variáveis formas de pensar conhecimento.
Conforme Heidegger (1983), a essência da filosofia é um círculo pelo qual se
perpassa e que não se encontra com um meio. Aristóteles se aprofunda a outra questão a
sobre filosofia demonstrando que ela é “livre continuação da aurora do pensamento e seu
encerramento.” (P.19).
É neste intermédio que com a filosofia o homem aprende a elaborar questões e
pensar a respeito do mundo. Que segundo Heidegger (1983) se dá, através da linguagem e
da busca pelo ente, que a filosofia se encontra e se inicia, na experiência e na questão de que
se deve aprender através da vivência o que de fato a filosofia é. Demonstrando que “somente
aprendemos a conhecer e, a saber, quando experimentamos de que modo a filosofia é” (P.23)
A busca por uma resposta sobre o que é filosofia abrange muitas questões não
respondidas, pois ela é um “olhar para algo e envolver e fixar com o olhar aquilo que
perscruta.” (HEIDEGGER, 1983, P.18). Sendo assim, o homem envolve-se na filosofia e se
confronta com ele mesmo por uma perseguição pelo corresponder infinito do “ser do ente”,
pois “Este corresponder se dá de diversas maneiras, dependendo sempre do modo como fala o
apelo do ser, ou do modo como é ouvido ou não ouvia um tal apelo, ou ainda, do modo como é
dito e silenciado o que se ouviu.” (Idem, P. 20)
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A PRÁXIS DO DIÁLOGO
O diálogo estabelecido neste trabalho proporciona ao sujeito uma descoberta de
emancipação de forma subjetiva. Pois, “Se não deixam que você fabrique suas questões, com
elementos vindos de toda a parte, de qualquer lugar, se as colocam a você, não tem muito o
que dizer.” (DELEUZE & PARNET, 1998, P.9). Nesse viés é que atravez do diálogo o aluno na
escola pode participar e pensar seu lugar neste espaço. Sendo que este espaço, é onde ele
passa grande parte de seu tempo até a vida adulta.
Este trabalho também aparece como um meio de questionar a importância do aluno
dentro do espaço escolar, pois 4“Para evitar um resultado irracional é preciso pressupor a
aptidão e a coragem de cada um em seu próprio entendimento.” (ADORNO, 1995, P.169). O
mostrar de seu caráter depende de cada ser, e a escola deve ter este resultado perante o
aluno. Estabelecer formas de apresentar ao aluno um espaço de autonomia, é uma maneira
de informar que este tem suma importância na escola. O professor também deve
demonstrar resultados satisfatórios e relevantes para o aluno.
Dialogar acaba sendo um meio pelo qual a práxis para o aluno faça sentido em sua
vida acadêmica, “Não existe uma práxis sem sentido, nem um sentido que não seja, em si
mesmo, uma práxis” (RUIZ, 2004, P. 551) A práxis do diálogo se torna para o aluno, a maneira
de ele pensar e questionar-se no sentido que a escola tem junto com ele:
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A própria vivência consistirá em um novo ponto de referência, de onde,
então, pelo diálogo, poderemos construir conhecimento, e filosofar com
elas. Pois o filosofar com as crianças implica em aprender com elas,
aprender sobre o modo como elas aprendem, aprender a ouvi-las e a
ouvir a nós mesmos, desde a distensão de nossas memórias, bem com de
suas próprias vivências. (SARDI, 2002, P.66)
O diálogo conforme Sardi (2002) é saber escutar os outros, saber fazer do silêncio
uma forma de comunicação. Pois é neste sentido em que a filosofia se apresenta para com
os outros. Pensar, escutar e falar. 5“A filosofia pode abrir espaço para o devir pensar”
(CORREA & REAL, 2003, P.1). O diálogo com os estudantes se firma em sua subjetividade de
pessoa humana pensante, pois os alunos são a maior importância para a instituição escolar.
É partindo deles que se deve pensar escola.
O diálogo também proporciona o reconhecimento de o aluno se firmar como cidadão
de um lugar, é o meio de ele se emancipar no mundo onde vive. É uma pena como relata
Adorno, que isto acaba não fazendo parte de seu mundo, pois:
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Contudo, o que é peculiar no problema da emancipação, na medida em
que esteja efetivamente centrado no complexo pedagógico, é que mesmo
na literatura pedagógica não se encontre esta tomada de posição decisiva
pela educação para a emancipação, como seria se pressupor ---- o que
constitui algo verdadeiramente assustador e muito nítido. (ADORNO,
1995, P.172)
Este pensar emancipação, é a maneira que firma o que o a práxis do diálogo
concretizará. “Partimos assim, da filosofia como criação, descobrindo no espaço escolar um
passaporte que possibilite atividades interessantes para os alunos e professores” (CORREA &
REAL, 2003, P.2). Trabalhar o diálogo dentro do espaço escolar, ainda mais pensando
Debate na rádio de Hessen; Juntamente com Hellmut Becker (Diretor do Instituto de Pesquisas
Educacionais da Sociedade Max Planck, Berlim-Alemanha) : Transmitido em 13 de agosto de 1969.
5 Trabalho apresentado no III Congresso Internacional de Educação (Educação na América Latina
nestes Tempos de Império), 3 a 5 de Setembro de 2003, na Universidade do Vale do Rio dos SinosUNISINOS.
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filosoficamente é colocar. “movimentos que impulsionem o pensar nômade. Processos que
operem com a multiplicidade do pensamento.” (CORREA & REAL, 2003, P.3)
Este trabalho não apenas um sonho está sendo posto em prática, e ao longo de todo
este ano de 2015, acredita-se que mais seres pensantes possam surgir deste trabalho. Pois
está se firmando uma criação filosófica, que possibilite ao aluno capacidade para pensar sua
subjetividade na instituição politica escolar. “A filosofia não é comunicativa, assim como não
é contemplativa nem reflexiva: ela é, por natureza, criadora ou mesmo revolucionária, uma
vez que não para de criar novos conceitos.” (DELEUZE, 1992, P.170). O devido trabalho está
sendo uma maneira de mostrar ao aluno maneiras de questionar, utilizando a filosofia como
ponto de partida para as decisões do sujeito, pois “A filosofia está numa relação essencial e
positiva com a não-filosofia: ela se dirige diretamente aos não-filósofos.” (Idem P.174)
O que proporciona a aplicação deste trabalho é a vivência que o autor teve no ensino
médio e a experiência que se tem de poder fazer parte da bolsa do PIBID. O objetivo do
subprojeto de filosofia do PIBID é justamente proporcionar uma experiência docente para
os bolsistas, com a interação constante, dentro e fora da sala de aula. Estes momentos são
infalíveis para questionar-se e poder desenvolver habilidades que possam estar atreladas a
constituição de uma nova metodologia de ensino. Possibilitando com isso, algo que ainda ou
pouco é trabalhado nas escolas.
O pensamento deste trabalho, não está fadado a dar resultados para estas
experiências dos PIBIDIANOS, mas sim, sermos os mediadores de uma representação
positiva do sujeito aluno, poder encontrar seu lugar na escola e na sociedade. E com isso
também, fazer com que os alunos realmente pensem de maneira critica nas suas vivências
ao longo de sua vida. Hoje a bolsa nos proporciona apenas a experiência da docência, mas
futuramente o papel do professor fará parte da vivência de cada PIBIDIANO. Por isso, “Ao
escutar, somos interpelados pela palavra do outro, e, somente que auscultar o que o outro
procura dizer é que poderá dizer a palavra mais apropriada para alguém no momento
oportuno.” (ROHDEN, 2009, P. 42) E esse é o reflexo que o professor tem perante o aluno.
O envolvimento e as questões que o aluno tem perante as coisas que ele pensa,
devem de alguma forma serem narradas , e somente através deles que realmente se pode
pensar em uma construção nova da instituição politica escolar. Neste sentindo, com um
olhar voltado para o aluno, pode-se estabelecer uma aproximação do que Benjamim relata
como narrador, pois “Quanto maior a naturalidade com que o narrador renuncia às sutilezas
psicológicas, mais facilmente a história se gravará na memória do ouvinte[...]” (BENJAMIN,
1994, P.204). Ouvinte este que é fundado na instituição escola.
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RESUMO: O presente artigo desenvolve formas conceituais de análise da estrutura
educacional escolar moderna, especificamente uma análise sobre as relações de ensino
entre professor e aluno. Partindo de uma metodologia crítica nietzschiana são apresentados
desenvolvimentos analíticos sobre os sujeitos discursivos educacionais em sua relação com
as formas do saber. Diretamente pensando os mecanismos de formação do conhecimento
imanentes às relações de ensino e à estrutura disciplinar formativa da escola moderna. De
modo que o artigo não se caracteriza como um estudo “teórico”, mas sim um constructo de
mecanismos de análise sistemática do saber nas formações escolares.
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Discurso. Ensino. Filosofia.
SUMMARY: This paper develops conceptual forms of analysis of modern school educational
structure, specifically an analysis of the relationships between teacher and students.
Starting from a Nietzschean critique analytical methodology developments on educational
discursive subject in its relation to the forms of knowledge. Directly considering the
mechanisms of formation of immanent knowledge relations of education and training
disciplinary structure of the modern school. So that the article is not characterized as a
"theoretical" study, but rather a construct mechanisms for systematic analysis of knowledge
in school.
KEYWORDS: Education. Discourse. Education. Philosophy.

1. INTRODUÇÃO
Reafirmar o devir como força inerente da ação educadora, não implica em
simplesmente assumir uma posição de intensidade do pensar. Entender o fazer do ensino
como uma força de devir, coloca em risco as próprias estruturações e formatações dos
aspectos racionais da produção de conhecimento. Acaba por botar abaixo formas não só do
pensar, mas como do fazer do saber. E em consequência disso acaba-se por questionar: para
onde vai o real? O certo e o errado? O verdadeiro e o falso? E para onde vão as formas e as
grades do conhecimento? Não vão para lugar nenhum, é a nossa resposta, nem para longe e
nem para trás; elas são destruídas por um martelar criador. O devir é em potência uma
construção do saber crítico e criativo, não exatamente violento, mas essencialmente bélico.
Na qual a desconstrução e a destruição são potências de criação do novo.
Escrever sobre uma metodologia tão intrinsicamente dependente de uma
específica intensidade do pensar nobre e artístico, como é o caso da metodologia
nietzschiana, propõe continuamente percalços ao pesquisador. Platão já apontava para os
perigos do devir no pensar, o incontrolável de uma formação criadora que é também
estruturada em uma subjetivação específica; em uma topologia própria do ser pensador
(Deleuze, 1976, p. 24). Incontrolável, indefinível, irreproduzível; são as palavras pecados do
método de produção de conhecimento racional da lógica. Infelizmente para a humanidade
(diria, possivelmente, Platão) o viver não é ordenado pelo pensar racional dos homens
morais. O espaço/tempo, seja em sua geometria, seja em suas intensidades e calores, seja
na constante e desordenada dança atômica da existência; repete apenas o caos, o disparate
e a ocasião.
Mas isto não aboliu as regras e as instituições. Com toda certeza não aboliu as
epistemologias e as metodologias, assim como também não aboliu os editoriais das revistas
acadêmicas, as regras da ABNT, o currículo escolar e as grades de conteúdo; apenas as
reapresentou mais rasas e parciais. Por isso em nosso texto foi proposto um
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desenvolvimento do método do devir do saber, que concilia as estruturações racionais da
produção acadêmica com as intensidades dos instintos criativos. Não é de modo algum uma
resignação à lógica metodológica, ao contrário é uma irônica provocação. É o uso invertido
dos modos e formas institucionais para que seja feita a sua própria desconstrução.
Incutida nestas linhas está uma vontade de potencialização do ensino. Uma análise
não só das estruturas formativas da escola e da mecânica do sistema de produção do
conhecimento institucional, mas também, a apresentação das brechas, dos escapes, das
linhas de fuga encontradas na ação da escola. E se ela e o ensino nas salas de aulas são os
objetos descontruídos e criticados, é também neles e através das vivências neles que se
pretende o novo. É a proposição de que já está passada a hora do chegar do Grande MeioDia na ação educativa (Nietzsche, [19--], p.131).

2. A AULA COMO SIMULACRO DO CONHECIMENTO
Apesar de ser uma redundância, é sempre necessário para qualquer estudo sobre
os modos de produção do conhecimento, que se realize uma diferenciação inicial entre os
preceitos científicos racionais tradicionais e os processos científicos contemporâneos nãológicos. O que diferencia os processos e métodos científicos da sociedade, digamos préeinsteiniana (ou seja, antes da teoria da relatividade e da consequente reestruturação da
Física, ciência a qual cabia exatamente definir as estruturas da “realidade material” que
embasavam o fazer científico newtoniano tradicional) da ciência após a teoria da
relatividade e a desconstrução dos preceitos epistemológicos racionais de “busca” da
verdade. O grande tema discutido nas produções científicas (e evidentemente é claro, mais
especificamente na filosofia) ao longo do século XX, foram quanto aos modos de
embasamento, de relações, de construções metodológicas possíveis em um fazer científico
que não mais tinha como certo a materialidade ou mesmo a metafisica do real. Tem-se,
então, a desconstrução do real único newtoniano como o principal objetivo da filosofia do
século XX.
Mas o que é esse real único na ciência pré-einsteiniana? Ele é um fenômeno externo
às abjeções criativas e subjetivas. Ele é puro, mesmo que incompreensível diante de uma
interpretação levada a cargo via as inconsistências das aparências. Ele é externo ao sujeito,
externo ao Eu em suas especificidades e relativizações. Exatamente, seriam as aparências, o
antirreal. São elas criações, desvios e devaneios propostos pelo sujeito. Kant, o grande
filósofo da modernidade, nos apresentava a chave, o método com o qual poderíamos
vislumbrar o real a custa da supressão dos enganos produzidos pelo sujeito. Através de sua
imagem de ideia lógica, Kant propunha um processo epistemológico que dividia em duas
ações o procedimento de verificação da possibilidade de alcance do real (Habermas, 1989,
p. 18). Primeiro, seria a construção de uma análise pautada pelos objetos reais propostos a
serem compreendidos, análise esta não relativa aos interesses contextuais e subjetivos do
sujeito cognoscente. Sendo posteriormente realizada uma verificação de proximidade e
conformidade dos extratos do real pesquisados com a análise sobre estes desenvolvidos.
As possibilidades de alcance do real seriam assim verificadas a partir da
proximidade encontradas entre os objetos e a análise ou hipótese proposta. Ocasiona-se,
então, um processo analítico cíclico, onde o real apresenta-se como uma lógica possível
mediante a conformidade entre a análise impessoal e objeto/fato/evento real (Kant, 1992,
p. 67). É essa metodologia da lógica, que permitiria a separação e proteção da verdade e do
certo, da mentira e da ficção.
Entretanto, essa lógica centrífuga de construção da verdade, onde a própria
metodologia cientifica é usada para avaliar a sua proximidade com o real, longe de
simplesmente equivocada, desenvolve um processo limitado e limitante de construção do
conhecimento. Limitada, exatamente, pela sua própria construção lógica. Pautada em
elementos de ordenação e limitação do saber, previamente definidos pela própria
metodologia científica. Em que, por exemplo, numa narrativa histórica, onde temos a
primazia do espaço e do tempo, tanto um quanto o outro são tratados como elementos
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externos a escrita da história. Na qual a noção de espaço é desenvolvida como elemento
estável, jamais móvel apenas movido e a noção de tempo como continuidade datada,
fenômeno de uma causalidade sequencial progressiva. Em uma conceituação espaçotemporal que ainda fazia referência ao modelo físico newtoniano do tempo e do espaço.
Nessa precondição tradicional de limitação do real, não só o tempo e o espaço são elementos
separados, com também são desenvolvidos como panos de fundo independentes dos
eventos por eles perpassados.
Tal projeção científica apenas foi refutada com a proposta da teoria da relatividade
de Albert Einstein. Sua teoria apresentou não apenas um tempo relativo ao espaço, mas
através de uma constituição de espaço tridimensional, desenvolveu a proposta do real como
fenômeno quadridimencional - grosso modo, o espaço-tempo como formação das dimensões
de massa, energia e velocidade, complementadas pelo movimento/posição/tempo espacial
(Hawking, 2002, p. 60).
O que Einstein inicia é uma ruptura no método cientifico tradicional característico
da modernidade; onde o real não pode ser alcançado (produzido) por uma lógica
componente de um método científico. A ciência (a física por excelência) passa a se
desenvolver a partir de um método não-lógico de produção do saber. Ou seja, a avaliação de
conformidade entre os fatos/eventos e as análises ou hipóteses sobre estes desenvolvidos
pelo sujeito cognoscente que constitui o método científico, será pautada, então, por níveis
de probabilidade e proximidade relativa. Não sendo levados em consideração elementos
preconcebidos de limitação do real, como era no caso da lógica metodológica tradicional.
Ao invés do processo de construção de uma análise científica se dar via uma
epistemologia lógica pautada em uma noção newtoniana de real único, na qual a análise e
os fatos/eventos reais são contrapostos e validados pelo grau de proximidade com a própria
análise produzida. Temos a partir de então, um saber científico constituído através de uma
análise matemática ou de valoração (a segunda, mais presente nas ciências humanas) que
se desenvolve a partir de níveis de possibilidade de real. Onde certo e errado não mais
servem como modos de divisão e hierarquização do saber, assim como verdadeiro e falso,
passam a ser analisadas como construções para além da simples produção do saber
científico.
Contudo, antes mesmo da reestruturação dos métodos científicos da relação de
fundamentação e comprovação epistemológica do real, desenvolvida a partir das
descobertas da física quanto à topologia do universo; Friedrich Nietzsche já havia realizado
a maior até então crítica à metodologia científica lógica e à razão da ciência newtoniana. Sua
crítica se desenvolveu com a construção de uma nova imagem do pensamento que atuaria
como um processo de afirmação da própria vida. Em que pese, considerarmos os estudos
de desconstrução dos códigos morais realizados por Nietzsche (a crítica ao bem e ao mal),
como apenas partes ou consequências de uma desconstrução maior realizada pelo autor, no
caso, a crítica ao próprio método lógico do conhecimento.
O que Nietzsche fez foi realizar uma crítica do método de veridificação racional
kantiano a partir dos próprios conceitos de divisão do conhecimento propostos por Kant
em seu método lógico científico. Nietzsche usa Kant contra Kant, só que um Kant invertido.
Ele mantém a mesma estruturação do método lógico: Vida (real), Pensamento (hipótese) e
Conhecimento (verdade), e apenas inverte o método lógico Kantiano de avaliação de
conformidade racional entre os documentos/eventos do real com relação à
análise/hipótese do pesquisador científico.
Para Nietzsche, o método lógico da ciência racional, longe de proteger o
conhecimento das inverdades e dos erros, agia como força niilista e limitadora do
pensamento e da própria vida. Primeiramente, o conhecimento produzido constituía uma
força de negação da vida ao colocar sua existência como uma exclusividade da reprodução
do mesmo conhecimento. O conhecimento, assim, se sobrepunha a vida como o seu grande
fim e exatamente a seu único promotor (“protetor”). Além disso, o conhecimento atuaria
junto da vida como o legislador do pensamento, o limitando a uma simples reprodução ou
a desenvolvimentos da, e exclusivamente, para a razão. Isso ocorreria, “pois os limites que
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o conhecimento racional fixa para a vida são os mesmos que a vida racional fixa para o
pensamento; a vida é submetida ao conhecimento ao mesmo tempo que o conhecimento é
submetido à vida” (Deleuze, 1976, p. 83).
Logo, a metodologia nietzschiana deixava de se pautar por uma lógica
veridificadora de transformação do saber em conhecimento. Isso, pois o conhecimento
nesta deixa de ser o objetivo final do pensar, ou ao menos este conhecimento como verdade,
como uma expressão do correto, do certo e da verdade. A crítica a moral constituiu não a
inversão da moral, do bem e do mal ou do certo e do errado; mas a construção de uma nova
forma de avaliação do conhecimento. Uma avaliação topológica e tipológica que
condicionava o pensar e o conhecimento em medidas interpretativas de alto ou baixo, nobre
ou vil. Tratando o resultado do método não mais como um conhecimento, mas como apenas
um saber.
Desse modo, um método que tinha como maior objetivo o de evitar os enganos, tal
como é o método lógico, não passaria de uma perda de tempo. Já que o processo de
configuração do saber como conhecimento (verdade) característico do método lógico,
requer uma predefinição das bases de fundamentação do real (vida) e do pensamento, que
são inteiramente condicionadas ao próprio conhecimento ou à epistemologia do
conhecimento. O fato de o conhecimento pautar-se pela exclusão das aparências e enganos
seria apenas um problema do próprio conhecimento, e não da vida ou do pensamento. E se
o erro, o engano e as interações e percepções subjetivas são uma realidade da vida e do
pensar, em correspondência, “não existiria nenhuma vida, senão com base em avaliações e
aparências perspectivas; e se alguém, com o virtuoso entusiasmo e a rudeza de tantos
filósofos, quisesse abolir por inteiro o ‘mundo-aparente’,[..]também de sua ‘verdade’ não
restaria nada!” (Nietzsche, 2003, § 34, p. 41).
O método de Nietzsche por consequência aproxima o próprio pensar da atividade
artística. Ele elabora uma relação de interação afirmativa entre a arte e a ciência (ou do fazer
filosófico). Onde, para produzir-se um saber que de fato, se aproxime das relações
intermitentes da vida (do real) e que se posicione de modo independente das legislações do
conhecimento racional excludente do falso, é necessário um método de potencialização do
falso e das aparências através do fazer artístico. Precisamente porque, a arte “inventa as
mentiras que elevam o falso a esse poder afirmativo mais alto, ela faz da vontade de enganar
algo que se afirma no poder do falso” (Deleuze, 1976, p. 85). E para esse artista da aparência
(que também seria sinônimo de inventor da vida ou investigador da realidade), caberia à
construção do saber não via a exclusão do falso, mas sim através de sua seleção, de sua
formação mediante uma contínua avaliação topológica do pensar (isto é, questionar se este
é um pensar alto ou baixo).
Finalmente, temos aí a construção de um saber avaliado não por uma
epistemologia racional institucional, mas uma avaliação de nobreza e baixeza. Sendo o baixo
as mais violentas formas de negação da vida, ou seja, qualquer ato que pretende trazer
pudor sobre o ato de viver, em uma contradição contra a própria vida (Nietzsche, 2008, § 5,
p.17). E o alto e o nobre, como afirmação da realidade da vida, até mesmo de suas facetas
mais duras, cruéis e violentas; como aceite de que tais horrores e dores, assim como as mais
belas sensações e disposições existem e que são inerentes ao viver. Por isso mesmo na obra
de Nietzsche a tragédia é a grande celebração da felicidade, pois glorifica, transforma em
arte e potencializa a própria dor e o sofrimento, sem desculpar ou julgar. Nela “o artista
trágico não é um pessimista, diz o seu sim a tudo o que é problemático e terrível, é
Dionisíaco” (Nietzsche, 1973, p. 35); é realizada através de sua criação artística uma
repetição de melhoramento e seleção das aparências e dos erros. Então, o sofrer de Édipo e
de Jasão e Medéia será eternamente afirmado e nunca negado ou abafado, desconsiderado
ou maquiado; o que seria nada mais do que uma ato de deplorável fraqueza.
Este método criativo do eterno retorno propõe, assim, uma constante circular de
produção de saber via afirmação do pensamento e da vida (seria ainda necessário
estabelecer a correlação: vida/real?). Método desenvolvido em seu processo através da
recorrente repetição das estruturas de pensamento já existentes. A repetição, ao invés de
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ser uma simples reprodução do Mesmo ou do Similar, constitui-se no caso como o processo
de devir do saber. Sua ação criativa não se pautará, portanto, em uma tentativa legisladora
de compressão do real a favor da reprodução do Mesmo, mas sim em um processo de
exteriorização da similaridade via afirmação do outro (da outra experiência; da nova
tentativa) (Deleuze, 2006, p. 48).
O saber produzido nesse sistema de pensamento será decorrente dos modos de
diferenciação de um saber, do outro. A diferença entre um e outro saber, grosso modo, entre
o saber já existente (antigo) e o novo (da pureza do novo, o saber que ainda nem foi
construído, ou seja, que é apenas ainda um devir do pensar) será desenvolvida através dos
“erros”, do desenvolver de novas perspectivas, dos “enganos” da aparência. O que constitui
uma decorrência “fantasma” da repetição; um simulacro. E ele (o simulacro) não age de
modo contrario a semelhança, seu produto não é o oposto; não é a antítese. Porém, seu
resultado não é o semelhante, se assim o parece é porque a semelhança foi exteriorizada, e
não passa de uma ilusão; de um jogo de perspectiva (Deleuze, 2006, p. 186).
O saber resultante é uma estrutura de Ideia rizomatica, composta e atravessada
pelas forças de compressão da virtualidade do pensar e da atualidade do agir. Essa noção
de Ideia como simulacro é desenvolvida entre as brechas da noção do Eu, em que o Eu não
é o centro de convergência das singularidades dos simulacros de Ideias. Exatamente onde
uma Ideia não é parte do Uno nem do Múltiplo, mas constitui uma multiplicidade “de
elementos diferenciais, de relações diferenciais entre esses elementos e de singularidades
correspondentes a essas relações” (Deleuze, 2006, p. 384 e 385). Colocando de modo
simples, a repetição produz através dos simulacros constantes do sistema de pensar do
eterno retorno (do devir), diferenças e diferenciações que produzem o novo no saber a
partir justamente dos “erros”, dos enganos, das aparências e das decorrentes perspectivas
variadas. O devir criativo, desse modo, apresenta o saber como uma construção dependente
do falso (sendo o “falso”, a valoração dos erros da razão cientifica newtoniana moderna e da
lógica kantiana).
O ponto de definição do “correto” não será o real ou o verdadeiro de um saber, mas
sim seu lócus construtivo. O lugar, o momento, o contexto de onde tal pensar provêm e as
relações de forças que dão sentido ao saber. Isso porque o real deixa de ser considerado por
sua materialidade em oposição a uma possível ficção, e passa a ser considerado como uma
série de processos afetivos de multiplicidades subjetivas que compõem e definem o viver
(Deleuze, 1999, p. 17 e 18). O real, no caso, será constituído através da duração dos eventos
do atual e da compressão do virtual nos próprios eventos do atual relativos às experiências
de percepção subjetivas múltiplas. E em decorrência disso o real passa a ser separado da
verdade, pois o verdadeiro compõe um momento independente dos eventos do atual e se
desenvolve em espaços específicos de compressão das forças. O que implica numa análise
dos sistemas de convecção das forças sob um determinado sentido de dominação, ou seja,
os sistemas de poder.
É a convecção do sentido do saber que determina sua função formadora. O saber
constituído exprime a exterioridade das formas, sua formalização em condições de
estratificação. Contudo, sua capacidade de produção e de reprodução de ações sobre os
sujeitos e coisas, será moldada de acordo com as características de uma determinada
regência de poder que lhe dará sentido e justificativa. O que de todo modo não significa uma
unicidade entre poder e saber, pois entre estes “há diferença de natureza, heterogeneidade;
mas há também pressuposição recíproca e capturas mútuas e há, enfim, primado de um
sobre o outro” (Deleuze, 1991, p. 81). Sua relação não é continua, assim como não é isenta
de conflitos internos diante de disparidades de implicações de um saber ou de necessidades
formativas de uma determinada ação de poder. Um exemplo disso é o papel das instituições
na construção de estruturas de saber promoventes de um determinado poder (no caso mais
comum, o Estado), que se reproduzem como “o conhecimento”.
Agora, tomemos a formação conceitual “poder-saber” (usamos no caso a
construção analítica de Michel Foucault), seria uma insensibilidade analítica entendermos
esse conceito como explicitador de uma ação progressiva de repressão dos sujeitos e do
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pensar. As relações entre o poder e o saber não constituem em si uma violência contra o
pensar (apesar de em alguns momentos tentar realizar exatamente isso), mas sim uma série
de progressões, de interações, reproduções e acima de tudo, repetições de saber de modo
organizado e definido por um sentido. Não é a rigidez de uma instituição que garante a
verdade de um saber, tanto não é a garantida de oficialidade do conhecimento que o
condiciona a posição de única versão; para que isso ocorra é necessária uma construção
discursiva definida e localizada entre as próprias relações de interação dos sujeitos e do
pensar. Então, há a necessidade de uma economia dos discursos definidores da verdade
para que o poder possa ser exercido; e que se exprime através de duas afirmações: “somos
submetidos pelo poder à reprodução da verdade e só podemos exercê-lo através da
produção da verdade” (Foucault, 2007, p. 180).
Logo, a verdade é apenas a resultante do sistema de poder-saber se está se torna
uma necessidade discursiva entre interações de sujeitos. É a necessidade da interação social
que produz o desenvolvimento de verdades do poder-saber, não uma repressão das ações
e do pensar, mas uma série de incentivos contínuos. Evidentemente, esses incentivos não
são totalmente satisfatórios (e nem poderiam ser para que o sistema discursivo possa ser
reproduzido), como também não são completamente violentos (repressivos da ação), são,
pois, positivos no sentido em que promovem ações exploradas de desejos subjetivos
específicos (Foucault, 2008, p. 63). Mais profundamente ainda, as formações discursivas, de
modo pontual, constituem os próprios sujeitos como formações discursivas em
exterioridade plena. O sujeito como expressão ativa é definido, moldado e inventado pelas
formações discursivas em que este é colocado. O sujeito é desse modo atravessado e
composto pelos discursos que este mesmo reproduz e afirma em suas interações externas.
Longe de ser uma formação nuclear bem definida enquanto dividida por uma
interioridade independente e uma exterioridade formadora, o sujeito é apenas um lugar de
pura exterioridade. A constituição do sujeito não é, portanto, fruto de uma ação discursiva
externa filtrada e recondicionada a partir das estruturas formativas da subjetividade de
cada indivíduo. O sujeito não é o “outro” em relação ao poder, ele “é um efeito do poder e
simultaneamente, ou pelo próprio fato de ser um efeito, é seu centro de transmissão. O
poder passa através do indivíduo que ele constituiu” (Foucault, 2007, p. 183 e 184). Por
consequência, a definição e a delimitação do sujeito não será apontada por uma provável
essência única do indivíduo (já que tal suposição só poderia ser feita a partir de uma análise
de origem do sujeito, que exatamente por esse motivo é tanto irrelevante quanto errônea),
mas pelo seu lócus discursivo e suas relações intersubjetivas.
Pensemos agora o ensino, especificamente os conceitos de professor e aluno em
sua relação de ensino e aprendizado. Em primeiro lugar cabe o questionamento sobre a
forma-professor e a forma-aluno, de como é constituído o conceito professor e o conceito
aluno? Seria a forma-professor uma construção conceitual que age como definidor e
delimitador de um sujeito pungente e nucleoide, transformando-o em um conceito prédefinido e fechado (agindo como uma forma de pão sobre a massa batida)? Teria a formaaluno uma ação semelhante sobre os sujeitos estudantes? Evidentemente que não, a
abordagem analítica do ensino através dos conceitos de forma-aluno e de forma-professor
em seu desenvolvimento, ignoraria os aspectos constitutivos dos sujeitos, assim como os
jogos de forças incutidos nas relações dos mesmos sobre a vida que os cerca, tal como já
apresentado anteriormente nesse texto.
Apesar de serem desenvolvidos a partir da instituição escola, os conceitos de
forma-professor e forma-aluno, não conseguiriam adequar suas construções disciplinares de
comportamento sobre os sujeitos constituídos na escola durante um longo período de
tempo. Apesar, é claro, da estruturação disciplinar sobre um formato do sujeito professor e
um formato do sujeito aluno, tanto foi como é ainda em certa medida, uma ocorrência
escolar. Isso, pois, é de parte componente da própria maquinaria escolar institucional a
produção de sujeitos construídos de acordo com uma disciplina moral. Contudo, tal
construção dos sujeitos na escola não consegue levar adiante a definição dos mesmos sem
esbarar com as séries de resistências, contradições e fugas da subjetivação, que são
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provocadas pelas forças de devir inerentes ao viver. É tanto uma questão de relações de
forças emergentes do viver como de limitação do espaço de alcance de uma estrutura
disciplinar.
Sobre essa limitação de alcance da disciplina, é necessário apontar a intensa
relação de complementaridade entre uma estrutura disciplinar e um determinado
espaço/tempo. Uma disciplina não se sustenta apenas através de um exercício de poder
positivo e formativo, é necessária uma sutileza no controle e projeção dos módulos de
tempo e de duração do viver dos sujeitos em uma instituição disciplinar (Foucault, 1997, p.
126). O tempo deve ser moldado como uma forma de definição da duração da construção
dos sujeitos. O tempo tem que construir uma relação de duração do viver que imponha as
formas disciplinares propostas pela estrutura disciplinar, no caso, ressalta-se a importância
da rotina. Também associado ao tempo está o espaço de desenvolvimento das formações
dos sujeitos, no exemplo da escola, temos as salas de aulas, as mesas, as cadeiras, os prédios
etc. Todos esses elementos físicos, mais a duração do tempo, constituíram-se como o
território da ema estrutura disciplinar.
Porém, é aí que se encontra a maior fragilidade dessa estrutura disciplinar
educacional, a sua delimitação física/temporal. Sua quebra se dá com os espaços tanto
criados pelas resistências do viver como pelas fugas e distanciamentos subjetivos. São estas
as pichações nas mesas da sala de aula, onde os nomes próprios e os nomes dos afetos dos
sujeitos são cravados na madeira como se esse fosse um modo de reafirmar a originalidade
de um viver dentro de um espaço impessoal limitante; são os palavrões a as descrições
escatológicas encontradas nas portas dos banheiros; são as “matadas” de aula ou a simples
procrastinação das durações das ações educacionais; são as violentas válvulas de escapes
de um grupo, as surras, as perseguições, a reprodução de estruturas repressivas entre
sujeitos subjugados em uma mesma estrutura (o bullyng); entre tantas outras ações de
afirmação da vida em uma estruturação de poder intrusivo como é a escola.
Para que tal formação institucional se sustente é necessária ainda uma outra série
de ações reprodutoras do poder na escola, no caso um sistema de produção de
conhecimento (atenta-se ao uso do termo “conhecimento” e não saber, o que implica em
uma relação do saber constituído na escola dado através de uma estrutura de poder
veridificador). Falamos de um sistema de movimentações discursivas em um regime de
verdades sobre a escola e a vida (real). Em um processo que constrói e promove a
reprodução de verdades possíveis constituintes a um meio disciplinador específico; e que
sustenta a própria formação dos sujeitos educacionais. Se a estrutura imóvel da instituição
escolar desenvolve relações de sujeição via espacialidade, vigilância e duração temporal do
viver (rotina); será preciso um sistema móvel específico de produção do conhecimento
condizente ao espaço escolar, permeado por uma estruturação de poder-saber formativo,
para que se possam dar bases para a constituição de subjetivações transpassadas por
formas enunciativas do poder na escola.
Quanto a isto o trabalho de Michel Foucault sobre as formas discursivas dos
mecanismos jurídicos modernos, contido na obra A Verdade e as Formas Jurídicas (1973),
apresenta-nos um constructo conceitual útil para a nossa análise; o conceito de sujeito do
conhecimento. Ao invés de uma análise do conhecimento desenvolvida a partir de um
conceito de sujeito como uma formação nuclear e fundamentado a partir de uma
constituinte original, Foucault aponta o sujeito como o resultado de construções
discursivas, que implicam dentre elas nos próprios processos de constituição do
conhecimento. Logo, o conhecimento não só não é e nem provêm de nenhuma essência,
como não constitui continuidade ou naturalidade tanto ao homem quanto à natureza (isto
é, a atualidade da existência física). O conhecimento seria, assim, uma construção discursiva
externa ao natural, que não possui origem e nem continuidade em qualquer essência
metafísica (Deus). O que também não significa dizer que o conhecimento é externo a
natureza, ou seja, não implica pôr o conhecimento como uma formação externo ao sujeito.
O que nos é posto, é que o conhecimento, tal como o sujeito, é uma invenção. Por de trás de
suas formas discursivas não há nada, não há origem e nem fundamentação do real. O
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conhecimento é sim, uma série de ações em relação de domínio e de potência pelo controle
do real.
Há de se realizar uma análise estratégica das formações discursivas do
conhecimento. Isso, pois o sujeito está sempre relacionado com o conhecimento através de
uma relação de estratégia formativa e reprodutora. Seu desenvolvimento mais do que uma
simples imposição de mecanismos de poder institucionais veridificadores, se dá através de
uma série de relações de multiplicidades enunciativas. O conhecimento é formado através
dessas multiplicidades que são em sua ação forças de relações de convecção dos sentidos.
Por isso o conhecimento é sempre uma construção oblíqua, parcial e perspectiva. E “o
caráter perspectivo do conhecimento não deriva da natureza humana, mas sempre do
caráter polêmico e estratégico do conhecimento. Pode-se falar do caráter perspectivo do
conhecimento porque há batalha e porque o conhecimento é o efeito da batalha (Foucault,
p. 25, 1999). A batalha do conhecimento se dá em sua própria constituição devido à ação
continua neste de variações de forças em estado de multiplicidades.
A análise proposta pelo conceito de sujeito do conhecimento também apresenta a
configuração de uma formação discursiva dos sujeitos que é condicionada pelas próprias
relações produtivas inerentes a um determinado conhecimento. No caso dos estudos de
Foucault, existem sujeitos constituídos nos discursos sobre medicina e manicômios; sujeitos
constituídos na prisão e sujeitos marginalizados; sujeitos científicos e sujeitos sexuais;
sujeitos jurídicos, sujeitos capitalistas e sujeitos do Estado; entre outros. Todos constituídos
a partir de similares mecanismos formativos e reprodutivos das múltiplas formações
discursivas analisadas pelo filósofo, mas sempre abordados como objetos de pesquisa
referentes a determinadas estratégias discursivas de constituição dos sujeitos.
Ao voltarmos estes conceitos e sistemas de análise, para a educação, mais
especificamente para o mecanismo de ensino relacional entre professor e aluno,
percebemos a fragilidade (já apontada anteriormente, mas sempre cabe repetir) da
abordagem dos sujeitos professor e aluno como conceitos nucleares compostos pela formaprofessor e forma-aluno. O que cabe é uma análise discursiva não só dos sujeitos do ensino
ou de suas ordenações relacionais, mas também (e principalmente) uma análise dos modos
de constituição do conhecimento através do próprio ensino. Não é referido aqui apenas o
conhecimento produzido posteriormente e apenas reproduzido em sala de aula, como
também não apenas o conhecimento curricular imposto pela instituição de ensino ou o
Estado, refere-se ao conhecimento produzido (inventado) na própria mecânica da relação
de ensino entre professor e aluno.
Então, temos como sistema de relação do ensino escolar a seguinte construção: um
simulacro formativo. Onde professor e aluno são espaços de deslocamento (batalhas) de
múltiplos enunciados em relações de construção e reprodução de um determinado extrato
discursivo agenciado pelas estruturas do saber-poder. De modo que a ação dos sujeitos do
conhecimento escolar de ensino (o professor e o aluno) é desenvolvida a partir das posições
estratégicas desse determinado extrato discursivo, com o conhecimento inerente ao
mesmo. Sendo, desse modo, a relação estratégica dos sujeitos do conhecimento escolar o
modo definitivo de invenção e construção do próprio conhecimento, ou seja, a constituição
de um sistema de transformação do saber em conhecimento via compressão de um pensar
sobre o real gerenciado por uma relação de poder. O ensino como sistema de subjetivações
não se constitui apenas como um mecanismo de repressão e reprodução de um saber, mas
de invenção e de produção de sujeitos e do próprio conhecimento.
Sendo no caso de cada sujeito do conhecimento escolar de ensino, o professor um
espaço de aparente domínio e controle a priori do conhecimento. Em que suas ações são
definidas por relações de forças ora disciplinares (que podem desenvolver-se através de
uma relação professor/moral/conhecimento/verdade/aluno), ora pelo controle dos meios
de desenvolvimento do conhecimento (seja definindo o tempo, o tipo, as técnicas, os modos
etc., de estudo), ora como final mecanismo de veridificação do saber.
E o aluno constituído não apenas como simples espaço produzido e reprodutor do
conhecimento, mas como também sujeito significante e significador de um conhecimento.
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Atentando-se que, obviamente, o aluno não é simplesmente sujeitado por uma relação de
poder com o professor e(ou) instituição, mas desenvolve-se como ação de exterioridade
através do jogo de forças que permeia a constituição do conhecimento. Sendo a ação do
aluno a priori definida pela vontade de conhecimento. Ou seja, como significante do
conhecimento, em que é apenas pela ação do aluno que o saber veridificado pode ou não ser
significado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A POTÊNCIA DO ERRO
Uma linha de fuga não é uma válvula de escape. Quando se aponta a estrutura
disciplinar de formação dos sujeitos e os sistemas mecânicos de reprodução limitante do
pensar na instituição escolar, de modo algum se faz um clamor pela fuga dos seres das salas
de aulas. O professor que toma como inimiga a disciplina não faz melhor aos seus alunos,
nem ao saber que pretende ensinar. Uma ação antidisciplinar é tão fútil ao alto pensar e ao
feliz viver do que uma ação de imposição disciplinar. Uma ordenação do pensar que se
fundamenta no não, na negativa a qualquer outra coisa que seja, é um ato de baixeza do
pensar criador, um ato de pessimismo niilista limitante (Nietzsche, 1998, § 10, p. 29). Uma
verdadeira ação de devir do ensino em sala de aula não propõe o fim da disciplina e das
ordenações sobre o viver dos sujeitos a serem educados, mas sim promove exatamente o
destaque a estas estruturas disciplinares, sob o ponto de vista de uma análise do fazer
pensar livre e potente. Existe sempre um perigo em todo discurso professoral sobre o mal
do mundo e das coisas, principalmente quando dirigido às “coisas más”. É mais prejudicial
para o aluno tornar a disciplina um ser malévolo do que simplesmente reproduzi-la, realizar
tal ato implica a volta para um discurso moralista do fazer pudor sobre o viver.
O livre pensador em sala de aula não pretende a quebra das regras institucionais,
tal ato seria de simples leviandade, as regras e as estruturas devem ser destruídas para em
seguida serem reconstruídas não mais as mesmas evidentemente, mas como novas
ordenações do viver e do pensar. O ato criador reordena a vida, não a anula. Não se nega a
existências das crises, mas sim se as absorve para depois, desconstruídas e reformuladas
serem relançadas à vida (Nietzsche, [19--], p. 57). O ato de ensino na estrutura escolar exige
a constante crítica por parte do professor sobre si mesmo, sobre o saber que pretende
ensinar, sobre o espaço onde se dá seu ensino, sobre os modos e mecanismos tanto de
ensino como de “controle” (disciplinarização) do aluno. Ao invés de um professor-profeta
em sala de aula, que age como o único senhor do conhecimento, do certo e do bom; é
necessária a ação de um professor-militante, não de uma militância político-partidária, mas
de uma militância pela vivência dos seres ensinados (Gallo, 2003, p. 78).
E essa autocrítica não deve ser apenas posse dos agentes educacionais, mas
também e principalmente, dos seres sujeitados pelo ensino. A crítica à escola é apenas uma
força de potência criadora se realizada em meio ao ensino, em meio às relações entre
professor e aluno(s). Pouco é mudado pelo pesquisador que se dedica a pensar (e a escrever
artigos científicos) para revistas sobre educação, uma pesquisa tal como está só tem uma
potência transformadora se for lida; e se for também criticada, é claro. Contudo, é na sala de
aula que se encontra o mais intenso espaço de construção de novas formas do pensar e do
viver, é ali que se estruturam as subjetivações do conhecimento escolar, logo inverta-las, ou
melhor, reconstitui-las é o maior ato de invenção (constituição) dos seres.

REFERÊNCIAS
DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: Graal, 2006.
. Bergsonismo. 1. ed. São Paulo: Ed. 34, 1999.
. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1991.
. Nietzsche e a filosofia. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1976.

– 1227 –

FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolítica: curso dado no Collége de France (1978 –
1979). São Paulo: Martins Fontes, 2008.
. Microfísica do poder. 24. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2007.
. A verdade e as formas jurídicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Nau: PUC-RJ, 1999.
. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 1997.
GALLO, Sílvio. Deleuze & a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
HABERMAS, Júrgen. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1989.
HAWKING, Stephen. O universo numa casca de noz. 6. ed. São Paulo: Arx, 2002.
KANT, Immanuel. Lógica. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1992.
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O Anticristo: maldição contra o cristianismo. Porto Alegre:
L&PM (Pocket), 2008.
. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. 2ª Ed. São Paulo: Companhia
das Letras, 2003.
. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
. O crepúsculo dos ídolos. Lisboa: Presença, 1973.
. Assim falava Zaratustra. São Paulo: Hemus, [19--].

– 1228 –

Pedro Henrique Witchs 1
438F438F

RESUMO: Como desdobramento de uma pesquisa em andamento sobre os processos de
constituição de surdos, este artigo objetiva analisar estratégias de governamento linguístico
a partir da produção de saberes estatísticos sobre a surdez, entendendo por governamento
linguístico a condução das condutas relacionadas aos usos da língua. Como superfície de
análise dessas estratégias, utilizou-se o relatório Os surdos-mudos no Brasil segundo o Censo
Demográfico de 1.º de Setembro 1940 (IBGE, 1948). Assumindo a governamentalidade, a
partir dos estudos foucaultianos em Educação, como uma grade de inteligibilidade para a
análise, percebe-se como, no Brasil, a abjeção da língua de sinais esteve estreitamente
relacionada à importância da manutenção de uma nação lusófona no plano de
nacionalização, de modo que a produção de saberes estatísticos sobre as condutas
linguísticas dos surdos se torna uma necessidade para o Estado. A captura dos surdos, para
o exercício de seu governamento, nesse sentido, permeou os usos da língua, na tentativa de
constituir uma forma de ser surdo naquele tempo.
PALAVRAS-CHAVE: Educação de surdos. Língua. Governamento. Normalização. Estatística.
THE LANGUAGE GOVERNMENT OF DEAF PEOPLE FROM STATISTICS
ABSTRACT: As deployment of an ongoing research about the process of deaf constitution,
this work aims to analyze strategies of language government from the production of
statistical knowledge about deafness, understanding the language government as the
conduction of conducts related the language use. As analysis surface of these strategies, the
report The deaf-dumb in Brazil according to the Census of Semptember 1, 1940 (IBGE, 1948)
was used. Assuming the governmentality, according to the foucauldian studies in Education,
as a grid of intelligibility for the analysis, it can be seen how, in Brazil, the sign language
abjection was closely related to the importance of maintaining a Lusophone nation in the
nationalization plan, so that the production of statistical knowledge about the language
conduct of deaf people becomes a necessity for the State. The capture of the deaf people, for
the exercise of their government, in this sense, permeated the language uses, trying to
constitute a way of being deaf at that time.
KEYWORDS: Deaf education. Language. Government. Normalization. Statistics.

INTRODUÇÃO
Desde a Antigüidade uma questão fundamental atravessa a bacia
mediterrânea: a da linguagem e sua implicação na ordem do poder.
Assim, o desenvolvimento através do qual o espaço se realizou na figura
do Estado contemporâneo, onde se organiza uma ordem legitimante, que
é também uma ordem de discurso, esteve profundamente ligado, desde a
Idade Média, à problemática da língua. (DECROSSE, 1989, p. 19)
Inicio este artigo com o destaque de Anne Decrosse (1989) para a importância
política da língua. Em uma perspectiva histórica, as línguas vernáculas têm um papel
fundamental na constituição dos Estados Nacionais. De acordo com Andrea Berenblum
Doutorando (bolsista CAPES/PROEX) pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).
1
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(2003, p. 22), essa importância está relacionada à necessidade de uma “unificação
linguística planejada e, com ela, a imposição de uma língua oficial — ou variedade de língua
— processo que destitui as outras línguas ou variedades e as torna dialetos não oficiais,
marginais”. Simbolicamente, a língua “representa a comunhão dos cidadãos; identificamonos como ‘irmãos’ naturais de uma nação através dela e, geralmente, consideramos ‘nossa
língua’ como a melhor, a mais complexa e a mais completa” (BERENBLUM, 2003, p. 22). Em
seu trabalho sobre as reformas coloniais iluministas e a protogênese da nação brasileira,
José Eduardo Franco (2015, p. 26) afirma que a filosofia iluminista “teve na sua ideografia
utópica o pavor da diversidade das línguas”, uma vez que seu ideário tinha por base a
unificação, a uniformização e a universalização. Para Eric Hobsbawm (1990), contudo, a
língua não pode ser considerada o único elemento que determina uma coletividade, mas
parte do complexo de elementos e condições, que ao se entrelaçarem resultam na sensação
de pertença a uma nação.
Entendendo essas considerações, neste trabalho, proponho situar o papel da língua
no processo simbólico de construção da identidade nacional para compreender como a
condução das condutas, no âmbito da educação de surdos, esteve fortemente atrelada aos
usos que se faz da língua 2. Meu objetivo aqui é analisar o que chamo de estratégias de
governamento linguístico dos surdos a partir da produção de saberes estatísticos sobre a
surdez. A superfície a partir da qual analiso tais estratégias materializa-se no relatório Os
surdos-mudos no Brasil segundo o Censo Demográfico de 1.º de Setembro 1940, publicado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1948 3.
O trabalho, deste modo, está organizado em cinco seções: após esta breve
introdução, estabeleço algumas relações, na história da educação de surdos, entre os usos
da língua e as noções de governamentalidade e normalização cunhadas por Michel Foucault.
Na seção seguinte, realizo uma breve descrição do contexto histórico brasileiro do Estado
Novo, compreendido entre 1937 e 1945, para mostrar como os empreendimentos do Estado
alinhavam-se à necessidade de normalizar a população. Posteriormente, por meio de
excertos do material selecionado para análise, mostro como a produção de saberes
estatísticos sobre a surdez serve ao Estado para que estratégias de governamento
linguístico de surdos sejam colocadas em operação na educação, possibilitando a
consolidação de uma identidade nacional em uma forma de ser surdo brasileiro naquele
tempo.
439F439F
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GOVERNAMENTALIDADE, NORMALIZAÇÃO E SURDEZ
O termo governamento é sugerido por Alfredo Veiga-Neto (2002) para traduzir uma
noção foucaultiana expressada na palavra francesa gouvernement, que é traduzida, muitas
vezes, para a língua portuguesa como “governo”. A partir dessa noção de governamento,
entende-se que governar consiste em conduzir condutas. Nas palavras de Foucault (2008,
p. 255), a “conduta é, de fato, a atividade que consiste em conduzir, a condução, [...] mas é
também a maneira como uma pessoa se conduz, a maneira como se deixa conduzir, a
maneira como é conduzida”. Em relação às ações de subjetivação — isto é, “o processo pelo
qual se obtém a constituição de um sujeito, mais precisamente de uma subjetividade”
(FOUCAULT, 2006, p. 262) — atreladas às ações de governamento, Foucault (2008a) propôs
o conceito de governamentalidade.
A noção de governamentalidade abarca o resultado de um processo de
governamentalização do Estado, que se torna constituído de instituições, procedimentos,
análises, reflexões, cálculos e táticas que lhe permitem exercer uma forma específica e
Para fins teórico-metodológicos deste trabalho, utilizo estratégias de governamento relacionadas
aos usos da língua para me referir aos usos da língua oral, como o Português, e da comunicação
sinalizada, que décadas mais tarde passaria a ser nomeada língua de sinais.
3 Documento mantido pelo acervo histórico do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), a
primeira instituição voltada à educação de surdos no Brasil, fundada em 1856, na cidade do Rio de
Janeiro.
2
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complexa de exercer o poder sobre a população através da economia política e de
dispositivos de segurança. Um processo que é possibilitado pela crise do poder pastoral, no
século XV e XVI, um tipo de “poder que se exerce mais sobre uma multiplicidade do que
sobre um território” (FOUCAULT, 2008, p. 173).
Neste trabalho, a noção de governamentalidade é utilizada “como uma grade de
análise para as relações de poder implicadas nas formas de condução da conduta dos
sujeitos” (LOPES; DAL’IGNA, 2012, p. 854) surdos. Isto implica perceber que procedimentos
atuam na transformação do indivíduo surdo em um sujeito governável. A partir dessa noção,
é possível compreender a centralidade da educação para o Estado: por ser responsável por
agir sob a ação do aluno, visando criar mudanças em seu comportamento, a escola é uma
instituição conveniente para a governamentalidade. Assumir que a constituição de um
modo de ser surdo brasileiro aconteça pela e na escola, é assumir a possibilidade de
conduzir a conduta dos surdos, entendendo, sobretudo, a relação dessa constituição com a
dinâmica entre a normação e a normalização:
Se na relação direta com o indivíduo o Estado operava com a lógica de
normação — a partir da norma, determina-se o normal e o anormal
(movimento típico da sociedade disciplinar) —, na relação com a
população o Estado necessitou operar com a normalização — a partir do
normal se determina a norma — (movimento típico da sociedade de
seguridade). Em ambos os casos decorrentes da norma, estão implicadas
as necessidades de tradução, diagnóstico, classificação, ordenamento,
hierarquização, regulamentação, controle e normalização. Cada
necessidade apontada associa-se a um tipo de operação da norma, ou
seja, algumas estão na ordem do indivíduo, outras estão na ordem da
população que se quer conhecer e governar. (LOPES; DAL’IGNA, 2012, p.
855-856)
Essa dinâmica, portanto, confere importância às ações de governamento e exige que
o Estado crie políticas, invista economicamente e articule maquinarias que operem na
educação dos sujeitos — daí a importância da escola para a governamentalidade. E a
educação dos surdos não está fora dessa lógica. Na ausência de condições epistemológicas
que possibilitariam entender a comunicação sinalizada como uma língua, tornar surdos
habilitados à fala serviu de mote para incluí-los no projeto de sociedade idealizado na
Modernidade. A educação de surdos, nesse sentido, emerge calcada nas questões de uso da
língua. Isso porque, mais do que apenas ensiná-los a falar, criou-se a necessidade de ensinálos a falar uma língua em comum com a população, uma língua vernácula.
A escolarização de surdos tem seu início no século XVIII, a partir da fundação, em
1755, do hoje nomeado Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris. Nesse contexto,
percebe-se que os gestos utilizados por crianças surdas poderiam ser uma ferramenta para
educá-las. Essa percepção tem certa relação com a proposta rousseauniana de conhecer o
mundo das crianças e tomar como ponto de partida sua organização corporal, sua estrutura
sensitiva (DALBOSCO, 2011). Entender essa relação possibilita compreender as razões
pelas quais, na atmosfera iluminista, gera-se um interessa pela forma gestual com a qual as
crianças surdas se expressavam, ainda que com o propósito de ensiná-las a oralizar a língua
francesa.
Na medida em que os primeiros professores de surdos aprendiam a comunicação
sinalizada, eles a modificavam, “criando sinais para representar todas as terminações
verbais, os artigos, as preposições e os verbos auxiliares presentes no francês falado”
(WILCOX; WILCOX, 2005, p. 39). A noção de falta, nesse caso, está relacionada à ausência de
estudos linguísticos que identificassem esses elementos na comunicação sinalizada para
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além de sua materialidade gestual 4. Essa noção permeia o processo de normalização dos
surdos que, desde sua emergência, acontece por meio dos usos que se faz da língua.
De acordo com Ferdinand Buisson (1911), as noções de língua materna e língua
estrangeira embasavam o projeto de educação de surdos daquele tempo. No verbete sobre
a educação de surdos-mudos, de seu Nouveau Dictionnaire de Pédagogie, Buisson (1911)
afirma que se pensava que os gestos naturais constituíam a língua materna dos surdos e que
eles deveriam ser aprendidos pelos professores para que a comunicação pudesse ser
estabelecida entre professor e aluno surdo. Em seguida, era preciso ensinar o francês como
se fosse uma língua estrangeira, de modo que os surdos pudessem estabelecer contato com
seus compatriotas ouvintes.
Vale frisar que as noções de língua materna e língua estrangeira, nesse contexto,
estavam limitadas ao método pelo qual a língua vernácula seria ensinada aos surdos. Ainda
sobre a noção de língua materna, importa destacar que, “desde o primeiro milênio de nossa
era, ela instaurou a idéia de que, ao lado das línguas de cultura, existem usos diferentes, mas
importantes, adquiridos naturalmente em um dado espaço geográfico” (DECROSSE, 1989,
p. 19). Durante o processo de fusão entre Estado e Nação, torna-se necessária a construção
de uma unidade cultural e linguística entre os indivíduos para a constituição de uma
população. Nesse processo, a língua materna funcionou como fator de unidade e símbolo de
cidadania.
As intenções pedagógicas do método que combinava o Francês com os sinais
utilizados pelos surdos eram unicamente alcançar a oralidade da língua francesa nos
surdos. Em oposição a essa tendência educacional, a primeira instituição para surdos na
Alemanha, fundada em 1778, apresentava uma metodologia de ensino focada apenas na
oralidade. O debate entre os adeptos do método misto e os defensores do método oral teve
seu ápice no Congresso Internacional de Educação para Surdos, realizado em Milão no ano
de 1880. Esse famoso evento é tratado como símbolo da consolidação de uma noção de
deficiência atrelada à surdez, mas marca, sobretudo, a hegemonia das línguas vernáculas
em relação aos sinais na educação de surdos. Ao fim dos seis dias de discussões acerca dos
diversos temas abordados no Congresso, foram adotadas oito resoluções. Dentre essas
resoluções, destaca-se a primeira:
41F41F

O CONGRESSO,
Considerando a incontestável superioridade da linguagem oral sobre a
de sinais na reintegração do surdo-mudo à sociedade, permitindo a mais
perfeita aquisição de conhecimento,
Declara:
Que se deve dar preferência ao Método Oral ao invés do método de sinais
para a educação e ensino do surdo-mudo. (KINSEY, [1880] 2011, p. 4)
Entendo que os efeitos dessa decisão e das práticas oralistas que dela decorrem
reverberam na educação de surdos ainda hoje. Embora a obrigatoriedade da fala tenha se
deslocado do âmbito educacional, a língua vernácula, mesmo que apenas em sua
modalidade escrita, tem sido mantida na educação de surdos de um modo conveniente para
o exercício de novos modos de governar surdos. Como exemplo desses efeitos, é possível
mencionar como o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal
de comunicação e expressão tem servido como uma estratégia atualizada de governamento
das pessoas surdas.
Esse reconhecimento da Libras, assim como outras políticas educacionais voltadas
aos surdos, para Betina Guedes (2009), têm possibilitado que a normalização das pessoas
Hoje, a Linguística das línguas de sinais considera que os elementos estruturantes da gramática
dessas línguas ultrapassam o gesto, englobando também expressões não-manuais tais como as
direções do olhar, os usos do espaço, os posicionamentos corporais entre outras coisas (QUADROS;
KARNOPP, 2004).
4
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surdas aconteça principalmente no espaço da escola regular. Entendo que essas políticas,
sobretudo as relacionadas aos usos da língua, compreendem um conjunto de práticas que,
no Brasil, se fortalece no contexto do Estado Novo, a partir de um projeto de nacionalização
e da necessidade de constituição de uma identidade nacional.

O PROJETO DE NACIONALIZAÇÃO NO ESTADO NOVO
A formação de uma cultura nacional contribuiu para criar padrões de
alfabetização universais, generalizou uma única língua vernacular como
o meio dominante de comunicação em toda a nação, criou uma cultura
homogênea e manteve instituições culturais nacionais, como, por
exemplo, um sistema educacional nacional. Dessa e de outras formas, a
cultura nacional se tornou uma característica-chave da industrialização
e um dispositivo da modernidade. (HALL, 2005, p. 49-50)
Ao se preocupar em como as identidades culturais nacionais se afetam ou se
deslocam pelo processo de globalização, Stuart Hall (2005), baseado no cientista político
estadunidense Benedict Anderson, evoca a noção de identidade nacional como uma
comunidade imaginada. No instante em que a produção do que é nacional cruza com a forma
de vida surda, é preciso empreender um conjunto de práticas que deem conta de construir
em indivíduos surdos a identificação com o nacional. A partir do choque entre Nação e
experiência da surdez emergem os esforços para alfabetizar surdos na língua vernácula,
baseados em um conjunto de saberes que mobilizam adaptações nos modos de conduzir a
conduta desses sujeitos sem afastar os pressupostos idealizados pelo sistema educacional
nacional.
Com a revolução da década de 1930, mudanças são geradas no quadro político do
Brasil, que desejava consolidar o próprio desenvolvimento social. Usufruindo poderes
quase ilimitados, o Governo de Getúlio Vargas deu início a um intenso plano de
modernização do país. Como havia uma incipiência na indústria cultural nessa época, de
acordo com Renato Ortiz (1991, p. 51), “toda discussão sobre integração nacional se
concentra no Estado, que em princípio deteria o poder e a vontade política para a
transformação da sociedade brasileira”. Para alcançar a transformação da sociedade
brasileira, o projeto de nacionalização se volta para a educação. Nesse sentido, a criação do
Ministério da Educação e Saúde — uma antiga reivindicação de educadores e intelectuais
brasileiros — possibilitaria o estabelecimento de um ensino adequado à modernização
almejada no país, assim como também passaria a orientar e a regular a nacionalidade a ser
constituída na população. A criação desse Ministério coloca a educação como uma das
principais dimensões estratégicas para o fortalecimento do Estado, gestando, a partir de
então, o movimento de padronização e nacionalização do ensino.
Nesse período concentram-se alguns grandes feitos desenvolvidos pelo plano da
Modernidade, como a proliferação de saberes e exercícios de poder sobre a vida da
população. A respeito dessa questão, Kamila Lockmann (2013, p. 216) entende “que o
período da Primeira República serve de condição de possibilidade para que uma biopolítica
— entendida como uma política da vida humana — possa se consolidar na década de 1930”.
Conforme a autora, a biopolítica, em efetivo funcionamento durante a era Vargas, foi
possível a partir das modificações nas formas de governar a população durante a Primeira
República. Para tanto, a instauração de um regime de verdade científico se tornou
fundamental porque “permitiu construir alguns conhecimentos técnicos sobre a população
e exercer, sobre esta, mecanismos de controle político-biológico” (LOCKMANN, 2013, p.
216).
Nesse sentido, a estatística — sendo “o conhecimento do Estado, o conhecimento
das forças e dos recursos que caracterizam um Estado” (FOUCAULT, 2008, p. 365) — é um
tipo de conhecimento técnico que possibilita ao Estado o domínio de seu território e de sua
população a partir de diferentes aspectos da vida. No contexto do Estado Novo, é esse o
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conhecimento técnico colocado em operação para realizar um mapeamento da surdez no
Brasil, assim como também das condições educacionais dos surdos.

QUANTIFICAÇÃO DOS SURDOS E DE SEUS USOS DA LÍNGUA
Ao examinar estatísticas oficiais do século XIX, Ian Hacking (2009) depara-se com
uma quantidade significativa de números, iniciada por volta de 1820, para classificar mais
de quatro mil diferentes motivos para assassinatos e suicídios individuais. Essa grande
quantidade de números para medir uma série de tipos de assassinatos e suicídios levou o
autor a questionar se esses tipos existiam antes que a prática de contá-los passasse a existir.
Na esteira da governamentalidade, a produção desses saberes numéricos sobre os
indivíduos constitui um modo de fazer com que se compre a ideia de ser um tipo de pessoa
e não outro.
Diferentes instituições e expertises 5 se mobilizam para produzir esses saberes que,
conforme Clarice Traversini e Samuel Bello (2009, p. 137), “subsidiam decisões
administrativas para manter e otimizar as características desejáveis da população”. Por
meio de uma série de números, medidas, índices e taxas produzidas sobre a vida e sobre a
morte, são empreendidas ações governamentais, voltadas à política, à economia, à saúde e
à educação da população, que geram “normas, estratégias e ações [...] para dirigir,
administrar e otimizar” (TRAVERSINI; BELLO, 2009, p. 137) as condutas individuais e
coletivas. É nesse sentido que a surdez é fabricada como um risco e passa a ser gerenciada
e regulada na população. No contexto do Estado Novo, esse gerenciamento se embasa nos
resultados publicados, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1948,
no relatório Os surdos-mudos no Brasil segundo o Censo Demográfico de 1.º de Setembro de
1940. Nesse relatório, é declarado que, no território brasileiro, viviam 36.674 surdosmudos, número que correspondia a proporção de 88,94 surdos-mudos por 100.000
habitantes. Entretanto, o IBGE assinala, em tal documento, algumas circunstâncias que
poderiam afastar da realidade os dados declarados sobre a surdez no censo, conforme pode
ser visto no quadro 6 abaixo:
42F42F

43F43F

Nas idades infantis ocorrem omissões dessa declaração, porque a surdo-mudez ainda não
foi reconhecida (como amiúde se verifica para as crianças nos primeiros meses da vida),
ou não foi admitida pelos pais, que teimam em considerar como atraso no
desenvolvimento da criança o que, na realidade, é defeito constitucional. (IBGE, 1948, p.
21)
Nas idades adultas, pelo contrário, são raras as omissões, mas se tornam mais frequentes
as declarações indevidas de surdo-mudez, em correspondência a casos de simples surdez,
adquirida e não congênita, e não acompanhada pela perda da capacidade de falar. (IBGE,
1948, p. 21)
A primeira circunstância está relacionada à importância, para a
governamentalidade, de detectar a surdez o mais cedo possível. A partir da década de 2010,
essa questão deixou de ser um problema para o Estado. A Lei n.º 12.303, de 2 de agosto de
2010, veio tornar “obrigatória a realização gratuita do exame denominado Emissões
Otoacústicas Evocadas, em todos os hospitais e maternidades, nas crianças nascidas em
suas dependências” (BRASIL, 2010). Detectar a surdez o quanto antes, por meio do chamado
A expertise pode ser entendida como “um tipo particular de autoridade social, caracteristicamente
desenvolvida em torno de problemas, exercendo um certo olhar diagnóstico, fundada sobre uma
reinvindicação de verdade, afirmando eficácia técnica e reconhecendo virtudes éticas humanas”
(ROSE, 2011, p. 123, itálico do autor).
6 Para diferenciá-los das citações, os excertos do material analisado estão apresentados em quadros.
De modo a tornar a leitura mais fluida, uma adaptação ortográfica foi realizada nos excertos.
5
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Teste da Orelhinha (ou Triagem Auditiva Neonatal), implica mobilizar uma série de
recursos médicos para, de algum modo, evitar que a surdez atrapalhe o exercício de
governamento sobre os indivíduos.
A segunda circunstância mencionada no relatório do IBGE indica como a matriz de
experiência da surdez não está envolvida apenas com a materialidade biológica utilizada
pelos saberes médicos para descrevê-la. O relatório, nesse sentido, distingue a surdo-mudez
da surdez da seguinte forma: a primeira seria considerada congênita e a segunda, adquirida.
No entanto, muitos sujeitos que não se enquadrariam no conceito de surdo elaborado no
relatório foram identificados como surdos-mudos. Desde 1880, no Congresso de Milão, até
antes do final do século XX, o termo surdo foi utilizado para descrever o sujeito que, embora
não ouvisse, era capaz de usar sua voz e se comunicar na língua nacional, ao contrário do
surdo-mudo, que ainda estaria em fase de ser corrigido para, em algum momento de sua
vida, alcançar a oralidade.
A identificação de sujeitos como surdos-mudos, mas que, para o IBGE, eram apenas
surdos mostra a potência da subjetividade, mas não apenas isso. É possível inferir que os
sujeitos considerados “apenas surdos” que foram identificados como surdos-mudos possam
ter adquirido a surdez ao longo da vida, ou até mesmo terem passado por um processo de
oralização em sua educação; esses sujeitos podem ter optado por permanecer se
comunicando em sinais de modo que, contrariando todos os saberes da época, a surdomudez fosse-lhes atribuída quando apontados nas pesquisas censitárias.
Em relação à educação de surdos, é possível encontrar as estatísticas referentes à
alfabetização desses sujeitos. Conforme consta no relatório, entre os 36.674 surdos-mudos
que viviam no Brasil em 1940, apenas 1.640 sabiam ler e escrever, resultando um
percentual de 4,47% (IBGE, 1948). É observado nesses números um aumento de surdosmudos alfabetizados com idade entre 10 e 40 anos. Para justificar esse aumento no relatório,
a educação de surdos é evocada, como pode ser visto nos dois excertos contidos no quadro
a seguir.
O aumento da quota de alfabetização, que se verifica na passagem das idades
infantis para adolescentes, provavelmente depende, na maior parte, da instrução
ministrada aos surdos-mudos. Talvez em parte contribua esse mesmo fator para os
aumentos sucessivos; mas, parece provável que eles dependam principalmente da
inclusão, entre os declarados surdos-mudos, de indivíduos que ficaram surdos em
idade já adulta, depois de ter aprendido a ler e escrever. (IBGE, 1948, p. 27)
A apuração da alfabetização dos surdos-mudos mostra que quase todos os
brasileiros afetados por essa enfermidade ficam privados dos benefícios da
instrução, mesmo rudimentar. (IBGE, 1948, p. 27)
Se o projeto nacionalizador tinha, como meio de se concretizar, o sistema de ensino,
a educação de surdos não escaparia das práticas articuladas durante o Governo getulista.
Nesse caso, o relatório do IBGE ressalta a importância da instrução dada a esses sujeitos,
uma vez que ela possibilitaria “benefícios”, mesmo que considerada uma educação
rudimentar. É por meio da educação ofertada aos surdos que lhes era proporcionado a
aprendizagem da fala e da escrita para se comunicar na língua nacional, bem como a
aprendizagem de um ofício, para que estes sujeitos se tornassem autônomos e produtivos
na sociedade.
Entendo que esses saberes estatísticos sobre a alfabetização dos surdos no Brasil
munem o Estado para a elaboração de estratégias de governamento linguístico dessa
parcela da população. Em um tempo em que há uma abjeção da comunicação sinalizada no
âmbito educacional, surdos alfabetizados em português é a única garantia que o Estado tem
para perceber que o projeto de nacionalização atinge os mais variados indivíduos da
população.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, mostrei algumas relações, na história da educação de surdos, entre
os usos da língua, a governamentalidade e a normalização. A necessidade de educar os
surdos, nesse sentido, está relacionada à necessidade de aproximá-los da zona de
normalidade, de modo que, deste modo, seja possível governá-los no conjunto da população.
Para aproximá-los da zona de normalidade, os surdos precisariam abandonar as condutas
linguísticas que os caracteriza como grupo, o uso da sinalização ou da língua de sinais, e
desenvolver, por meio de um processo educacional, habilidades de fala e escrita de uma
língua oficial.
Essas práticas adquirem contornos mais definidos a partir do contexto histórico
brasileiro conhecido como Estado Novo, que compreende-se, oficialmente, entre os anos
1937 e 1945. O projeto de nacionalização empreendido nesse período para a construção de
uma identidade nacional é possível por meio da educação, instituição que desempenhará a
função de exercer um governamento linguístico sobre os indivíduos que por ela passam.
Isto é, alfabetizá-los na língua oficial do país e permanecer conduzindo suas condutas
relacionadas aos usos da língua ao longo do processo de escolarização.
De modo a instrumentalizar o Estado com conhecimentos técnicos a respeito de
indivíduos que possuem uma conduta linguística inapropriada para o projeto de
nacionalização, são produzidos saberes sobre os surdos que vivem em território nacional e
suas condições educacionais, de modo que se aponte para a importância da educação de
surdos no exercício do poder normalizador e do governamento linguístico. Entendo que
esses saberes da Estatística sobre a surdez servem para o Estado e, consequentemente, a
escola de surdos elaborem estratégias de governamento linguístico aprimoradas e que
coloquem os surdos na condição de se identificarem com a nacionalidade brasileira,
possibilitando a esses sujeitos uma forma de ser surdo brasileiro.
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RESUMO: O texto discute acerca das noções de inclusão e aprendizagem, mostrando o
quanto a articulação entre elas se torna algo central na Contemporaneidade em nossos
países: Brasil e Colômbia. A partir de uma pesquisa bibliográfica, apoiada no pensamento
foucaultiano, compreendemos que as práticas de inclusão são, por excelência, práticas de
governamento. A partir de tal compreensão, o texto está organizado da seguinte forma:
primeiramente, lançamos um olhar genealógico sobre os deslocamentos operados nas
práticas de exclusão e de inclusão desenvolvidas no Ocidente tentando compreender a
forma como eles foram produzindo certos modos particulares de vivermos a in/exclusão na
atualidade. Para isso, passamos por três momentos distintos: A Antiguidade e Idade Média,
onde observamos o desenvolvimento de práticas de exclusão por meio da eliminação ou da
segregação do anormal; A modernidade, a partir da qual abordaremos as práticas de
inclusão por reclusão/institucionalização; e por fim, um terceiro momento onde
debruçaremos nosso olhar sobre a Contemporaneidade tematizando o que denominamos
práticas de inclusão por habitabilidade. Tal noção foi construída pois acreditamos que para
habitar o espaço aberto das cidades educativas contemporâneas, apenas incluir os sujeitos
não é suficiente: é preciso desenvolver aprendizagens permanentes por meio de
investimento em todos os habitantes da cidade. Assim, sustentamos a tese de que, na
racionalidade política neoliberal, visualizamos de um tipo muito específico de inclusão que,
ao se articular profundamente com a noção de aprendizagem, funciona por meio do que
denominamos habitabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: inclusão; aprendizagem; habitabilidade
The paper discusses about inclusion and learning concepts. Its important the relationship
between them becomes, and fundamentality today in our countries: Brazil and Colombia.
From a literature search, based on Foucault's thought, we understand that inclusion
practices are excellence government practices. From this understanding, this paper speak:
first, from a genealogical research at the operated shifts in practices of exclusion and
inclusion developed in the Modernity trying to understand how they were producing some
particular ways of living the exclusion and inclusion today. For this, we go through three
distinct stages: Antiquity and the Middle Ages, where we observe the development of
exclusionary practices by eliminating of abnormal subject segregation; Modernity, from
which discuss the inclusion practices by imprisonment / institutionalization; and finally,
where our eyes lean on the Contemporary life what we call inclusion practices for
"habitability inclusion". This notion was built because we believe that to inhabit the open
space of contemporary educational cities, include is not enough: we need to develop
permanent learning by investing in all the townspeople. Thus, we maintain the view that, in
1 Doutora e Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora Adjunta

do Instituto Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio
Grande.
2 Licenciado em en humanidades y lengua castellana; Magister en educación; Doctorando en
educación. Profesor Universidad Pedagógica Nacional.
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the neoliberal political rationality, we see a very specific type of inclusion that by
articulating profoundly with the notion of learning, work through what we call habitability.
KEYWORDS: inclusion; learning; habitability
O texto apresenta algumas discussões acerca das noções de inclusão e aprendizagem,
mostrando o quanto a articulação entre elas se torna algo central na Contemporaneidade
em nossos países: Brasil e Colombia. A partir de uma pesquisa bibliográfica, apoiada
sobretudo, no pensamento foucaultiano, compreendemos que as práticas de inclusão (e
também de exclusão) são, por excelência, práticas de governamento que operam de formas
distintas sobre a conduta dos sujeitos. Neste texto, argumentamos que, na
Contemporaneidade, é possível visualizar novas formas de governamento que não operam
tanto por meio da exclusão dos sujeitos como na Idade Média, ou da sua reclusão em
instituições de confinamento, como na Modernidade, mas por meio de práticas de inclusão
que priorizam a circulação dos sujeitos pelo espaço aberto. Essas novas formas de
governamento pautam-se no que denominamos aqui inclusão por habitabilidade 3 e exigem
novas estratégias de investimento nos sujeitos e na modulação da sua conduta, as quais são
desenvolvidas por meio de processos de aprendizagens constantes e permanentes. Assim,
gostaríamos de sustentar a tese de que a emergência da inclusão por habitabilidade como
um imperativo de nosso tempo só pode ocorrer a partir do momento em que a noção de
aprendizagem assume um papel central em nossas sociedades. Dessa forma, podemos dizer
que as práticas de inclusão por habitabilidade – que se proliferam na atualidade –
necessitam da aprendizagem como elemento chave para seu funcionamento.
Tudo isso, claro está, se desenvolve no interior de uma racionalidade política,
econômica e social que podemos denominar neoliberal, a qual toma os sujeitos como
economicamente ativos e por isso mesmo responsáveis pelos investimentos que devem
permanentemente fazer em si mesmos, nas suas habilidades e competências. Voltaremos a
essas discussões na continuidade deste texto.
Para conseguirmos analisar e compreender o que estamos vivendo em nosso
presente, propomos lançar um olhar genealógico sobre os deslocamentos operados nas
práticas de exclusão e de inclusão desenvolvidas no Ocidente tentando compreender a
forma como eles foram produzindo certos modos particulares de vivermos a in/exclusão na
atualidade. Tais discussões são apresentadas na seção seguinte, passando por três
momentos distintos: A Antiguidade e Idade Média, onde observamos o desenvolvimento de
práticas de exclusão por meio da eliminação ou da segregação do anormal; A modernidade,
a partir da qual abordaremos as práticas de inclusão por reclusão, ou seja, os processos de
institucionalização dos anormais desenvolvidos pela sociedade disciplinar; e por fim, um
terceiro momento onde debruçaremos nosso olhar sobre a Contemporaneidade
tematizando as práticas de inclusão por habitabilidade as quais exigem novos investimentos
nos sujeitos por meio de aprendizagens permanentes.
Numa segunda seção, centramos a discussão nos fenômenos contemporâneos e
desenvolvemos o argumento de que é possível compreendermos a inclusão como um
imperativo do nosso tempo, ou seja como algo que se impõe a cada um de nós, uma verdade
que nos subjetiva e nos faz exercer, sobre os outros e sobre nós mesmos, determinadas
ações, atos, efetuações que conduzem nossas condutas. Porém, não podemos falar do
imperativo da inclusão de um modo genérico ou homogêneo. Compreendemos que, na
racionalidade política neoliberal, visualizamos de um tipo muito específico de inclusão que,
ao se articular profundamente com a noção de aprendizagem, funciona por meio do que
denominamos habitabilidade. Assim, não é apenas a inclusão que se constitui em um
imperativo contemporâneo, mas a inclusão por habitabilidade.
46F46F
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Conceito criado pelos autores deste texto que será explorado na segunda seção do artigo.
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DESLOCAMENTOS HISTÓRICOS NAS PRÁTICAS DE IN/EXCLUSÃO: DA
ANTIGUIDADE À CONTEMPORANEIDADE
Como podemos perceber, em diferentes momentos históricos se procurou identificar
e marcar aqueles indivíduos que não se enquadravam nos padrões de normalidade.
Podemos dizer, então, que a anormalidade sempre foi uma preocupação social e política, o
que difere, a cada época, são as práticas desenvolvidas para governá-la.
Na Antiguidade e na Idade Média visualizamos, práticas de exclusão que ora
aconteciam por extermínio, eliminação e morte, ora por segregação, afastamento e
expulsão. Vários estudos têm mostrado que a anormalidade era, nesse período, explicada
por forças transcendentais que a viam como objeto de maldição ou como divindade. Na
Antiguidade Clássica, em Esparta, Atenas e Roma, as crianças que nasciam disformes eram
levadas a um lugar secreto fora da cidade para deixá-las morrer ou para serem afogadas.
(BENVENUTO, 2006). Práticas, portanto, de extermínio e morte tais como as que podemos
visualizar nas heresias do século XII as quais eram combatidas pela Inquisição, uma prática
da Igreja católica para arrancar o demônio do corpo por meio de uma purificação pelas
chamas. Porém, além dessas práticas de exclusão por eliminação podemos encontrar, ainda
na Idade Média, práticas de exclusão por afastamento ou desaparecimento social daqueles
que eram considerados anormais. Vejamos duas dessas práticas apresentadas por Michel
Foucault.
Primeiro, o caso dos leprosos na Idade Média, descritos por Foucault no célebre Curso
“Os anormais”. Diz ele:
Todo mundo sabe como se desenrolava no fim da Idade Média, ou mesmo
durante toda a Idade Média, a exclusão dos leprosos. A exclusão da lepra
foi uma prática social que comportava primeiro uma divisão rigorosa, um
distanciamento, uma regra de não contato entre um indivíduo e outro.
Era, de um lado, a rejeição destes indivíduos num mundo exterior,
confuso, fora dos muros da cidade, fora dos limites da comunidade.
(FOUCAULT, 2001, p. 54).
Sabe-se que tais práticas declaravam a morte simbólica do leproso por meio de rituais
fúnebres e da transferência de seus bens a outros. O leproso era encaminhado a um mundo
exterior, ninguém mais se interessaria por seu paradeiro, ninguém mais teria contato com
ele, ou ficaria esperando seu retorno após a cura. De fato sua “morte” havia sido consumada.
A segunda prática de exclusão descrita por Foucault refere-se a Nau dos loucos ou dos
insensatos, tematizada por ele em seu livro História da Loucura:
[...] Confiar o louco aos marinheiros é com certeza evitar que ele fique
vagando indefinidamente entre os muros da cidade, é ter a certeza de que
ele irá para longe, é torná-lo prisioneiro de sua própria partida. Mas a isso
a água acrescenta a massa obscura de seus próprios valores: ela leva
embora, mas faz mais do que isso, ela purifica. Além do mais a navegação
entrega o homem à incerteza da sorte: nela, cada um é confiado ao seu
próprio destino, todo embarque é potencialmente o último. [...] A água e
a navegação têm realmente esse papel. Fechado no navio, de onde não se
escapa, o louco é entregue ao rio de mil braços, ao mar de mil caminhos,
a essa grande incerteza exterior a tudo. É um prisioneiro no meio da mais
livre, da mais aberta das estradas. (FOUCAULT, 2010, p. 12).
Como vemos, tais práticas de exclusão se desenvolvem por meio do afastamento e do
desaparecimento social de todos aqueles que de alguma forma ameaçavam a ordem e a
tranquilidade da cidade. Durante toda a Idade Média a estratégia de defesa social frente ao
problema das anormalidades foi sempre a exclusão, seja pelo extermínio, seja pelo
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afastamento. Tais práticas ocorriam por não haver na época um saber sobre essas
anormalidades. Esses sujeitos, eram por assim dizer: estranhos! Sendo estranhos a única
forma de exercer o poder sobre eles estava ancorada em uma divisão binária que decidia
sobre o direito de vida e sobre o direito de morte desses indivíduos (mesmo que uma morte
simbólica). Eis o exercício do poder soberano, um poder de ostentação e de espetáculo, um
poder que se exerce nos limites de um território, com o intuito de purificação e limpeza da
cidade. Era de fato um poder de espada, que só decidia sobre a vida desses sujeitos
justamente porque podia decidir sobre a sua morte. Era, portanto, um poder que “fazia
morrer e deixava viver”. (FOUCAULT, 1999).
Até este momento, visualizamos, mediante esses processos de exclusão, uma
tecnologia de poder que expulsa, que exclui, que elimina, que afasta, que marginaliza, enfim,
um poder que se expressa por meio de suas formas negativas. Porém, entre o final do século
XVII e início de século XXIII, observamos a emergência de uma nova forma de poder,
[...] um poder que é, enfim, um poder positivo, um poder que fabrica, que
observa, que sabe, um poder que se multiplica a partir de seus próprios
efeitos. [...] Um poder que não age pela separação em grandes massas
confusas, mas por distribuição de acordo com individualidades
diferenciais. Um poder que não é ligado ao desconhecimento, mas ao
contrário, a toda uma série de mecanismos que asseguram a formação, o
investimento, a acumulação e o crescimento do saber. (FOUCAULT, 2001,
p. 60).
Para exemplificar essa nova tecnologia de poder Foucault aborda o modelo da Peste
a partir do qual podemos visualizar uma série de regulamentações que só puderam existir
a partir do momento em que se constrói um saber sobre a peste e sobre suas formas de
contágio. Com esse conhecimento foi possível quadricular, literalmente, a cidade em estado
de peste e acompanhar, vigiar e regular os hábitos das pessoas, evitando determinados
contatos. Pode-se dizer que a preocupação destinava-se ao corpo individual, a uma
vigilância exaustiva sobre cada morador da cidade e um controle por meio de registros que
permitiam gerenciar o risco causado pela peste. Não se tratava de excluir, mas de incluir
para distribuir, para instituir uma rede de olhares, um mecanismo de visibilidade geral,
controlando cada um individualmente. Não se trata tampouco de uma espécie de rito de
purificação, nem mesmo de um exercício de poder que produz a morte ou o
desaparecimento do corpo anormal; trata-se, no caso da peste, de uma tentativa de
maximizar a saúde, a vida, a longevidade, a força dos indivíduos, portanto, de fazer viver,
mesmo que agindo, nesse momento, sob o âmbito individual.
Nesse sentido, podemos visualizar a emergência de uma forma diferente de poder, um
poder age sobre a vida, que Foucault (2007) denominou biopoder. De acordo com o autor,
esse tipo de poder se apresenta por meio de duas formas principais: uma anátomo-política
do corpo humano, que surge no século XVII e opera sobre o corpo individual e uma
biopolítica da espécie humana, que se consolida em meados do século XVIII e intervém
sobre o âmbito coletivo, sobre a população enquanto conjunto com regularidades. O que é
preciso compreender é que, já no século XVII, esse poder que age sobre o corpo individual
se organiza em torno da vida e é, portanto, um biopoder, uma primeira face do biopoder. É
esse primeiro aspecto do poder sobre a vida que encontramos no modelo da peste.
Esse modelo foi, podemos dizer, um primeiro movimento de operação do poder na
sociedade disciplinar. Porém, nesse modelo, o sujeito pestífero permanecia em sua própria
casa, o que demandava uma vigilância exaustiva e um controle muito extenso e minucioso.
Por uma questão de economia do poder surgem as instituições disciplinares e não só o
pestífero e o leproso, são institucionalizados, mas todo e qualquer sujeito que pode se
constituir como uma ameaça a população.
Aqui a estratégia de defesa social, não é mais a exclusão, mas a inclusão. É a inclusão
que vai caracterizar a modernidade ou a chamada sociedade disciplinar. Podemos dizer
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então que a inclusão foi uma invenção da Modernidade que objetiva colocar a sociedade em
ordem, civilizar, disciplinar e governar. Mas não tomemos o termo inclusão como um
conceito unívoco, ele possui aplicabilidades muito heterogêneas. Nesse momento estamos
falando de um tipo de inclusão que se exerce pela reclusão, pela institucionalização desses
sujeitos, por sua localização e distribuição em aparatos de saber. A Nau dos Loucos, “não irá
mais do aquém para o além, em sua estranha passagem; [...] Ei-la amarrada, solidamente, no
meio das coisas e das pessoas. Retida e segura. Não existe mais a barca, mas o hospital”
(FOUCAULT, 2010, p. 42). Podemos acrescentar a isso outras instituições tais como: o
quartel, a escola, a prisão, a fábrica, os manicômios, as casas de acolhimento à infância e à
juventude vulnerável, entre tantas outras instituições de sequestro do corpo que emergiram
na Modernidade. Enfim, o corpo anormal é institucionalizado e submetido a um aparato de
poder/saber que fixa os indivíduos em determinados espaços, controla a utilização do
tempo e regula as ações dos sujeitos ensinando-os formas de agir e se comportar que serão
úteis ao gerenciamento da sociedade.
Analisando tais processos de institucionalização, não podemos deixar de mencionar
a escola e a forma como ela surge, em nossa sociedade, muito mais como uma maquinaria
de governamento da conduta, do que como uma instituição de ensino. A escola sempre foi
esse mecanismo de governamento e controle dos viventes. Isso se deve ao fato de que todas
as práticas educativas, independentemente das suas inclinações ideológicas, políticas,
metodológicas ou teóricas, são, por excelência, práticas de governamento, de condução das
condutas. Julio Groppa Aquino (2012, p.2) destaca que:
[...] se partimos do pressuposto de que a instituição escolar tem pleiteado,
desde seus primórdios, a prerrogativa de uma gama de ações de teor
correcional encarregadas de levar adiante uma modernização
civilizadora da sociedade, deduziremos sem muito esforço, sua
conversão em um polo irradiador de modos de vida.
O que podemos observar aqui é que a produção desses modos de vida adequados à
sociedade, começam a ser operados não só sobre os sujeitos normais que já eram alvo das
técnicas educativas, mas também sobre os sujeitos anormais que agora passam também
frequentar os espaços educativos institucionalizados. O corpo anormal é capturado pela
escola e por outras tantas instituições disciplinares que produzem uma série de regulações
sobre ele, ensinando modos de ser, de viver e de se conduzir no mundo. Um primeiro
movimento de institucionalização desses sujeitos nos espaços escolares, ocorreu no final do
século XIX com a criação dos primeiros institutos especializados para o atendimento de
crianças cegas e surdas. Muitos estudiosos têm compreendido essas práticas como um
movimento de segregação dos sujeitos anormais, pois eles se encontrariam isolados dos
demais. No lugar disso, propomos pensar essas práticas como um primeiro movimento de
inclusão dos sujeitos anormais nos processos educativos. Uma inclusão que se dá por meio
da reclusão.
Porém, como passar do tempo, a noção de inclusão vai sofrendo modificações e se
adequando as necessidades contemporâneas. Pouco a pouco, no decorrer do século XX
outras formas de inclusão começam a ser estruturadas, as quais podem ser localizadas tanto
no Brasil, quanto na Colombia, a partir da década de 1990, quando a inserção dos sujeitos
deficientes nas escolas regulares começa a se efetivar. No momento em que esses sujeitos
passam a frequentar e circular nas escolas regulares e também na sociedade de uma forma
mais ampla, percebemos que não basta apenas agir sobre os anormais, que pareciam ser o
foco até então, mas passa-se a desenvolver uma série de intervenções também sobre os
normais para que os mesmos possam aceitar, respeitar e produzir um meio ambiente
adequado e capaz de assegurar a presença, a participação e a circulação de todos. Dessa
forma, já não estamos diante de uma inclusão que age por meio da reclusão dos sujeitos em
espaços fechados, mas que se pauta pelo princípio da habitabilidade, ou seja, que produz
determinadas condições para que esses sujeitos possam habitar o espaço aberto da cidade.
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O aparecimento dessa nova noção – inclusão por habitabilidade – ocorre de forma imanente
às modificações sociais que tem abalado as estruturas disciplinares em voga até então.
Embora a disciplina e, obviamente as instituições disciplinares, não tenham
desaparecido, elas parecem estar sofrendo um amplo e claro processo de reconfiguração. A
escola por exemplo, tem sido convocada como instância de solução e resolução de uma
variedade de problemas sociais e responsabilizada pelo correlato desenvolvimento de uma
proliferação de projetos e programas que tem produzido um considerável alargamento de
suas funções. Com isso, vemos ampliarem-se também os raios de atuação da escola que
extrapolam o limite e o perímetro da instituição escolar. Por mais que tais projetos sejam
desenvolvidos, na maioria das vezes, no interior da escola, o seu alcance apresenta uma
amplitude que vai muito além dos muros da instituição escolar, se disseminando pelos mais
amplos setores da vida social. Do mesmo modo, uma multiplicidade de aspectos sociais,
econômicos, culturais, empresarias, tem invadindo a escola nos últimos anos, produzindo
também grandes modificações nos seus aparatos disciplinares.
Essa nova configuração da escola, parece nutrir grande aproximação com a lógica
contemporânea. Atualmente parece que estamos vivendo uma espécie de crise dos
dispositivos disciplinares tal como já anunciava Deleuze (1992) ao abordar o surgimento
das Sociedades de Controle. Ele dizia que estamos diante de uma crise generalizada de todos
os meios de confinamento e que as formas dominação já não são exercidas por meio das
instituições como a escola, a fábrica, o hospital, a prisão, mas que apresentam um modus
operandi completamente distinto. Na atualidade não é suficiente e nem sequer necessário
capturar os corpos anormais, enquadrá-los e institucionalizá-los para regular suas ações, se
não que tal regulação deve ocorrer no espaço aberto por meio da modulação da
subjetividade de todos e de cada um.
Assim, os sujeitos anormais não são mais prisioneiros da passagem como na nau dos
insensatos e muito menos encontram-se encarcerados nas instituições de sequestro
inventadas pela Modernidade. Na contemporaneidade, a barca naufraga e rachadoras são
produzidas nos muros das instituições disciplinares de confinamento. Por meio da inclusão
que se exerce não mais pela reclusão, mas pela habitabilidade de todos no espaço aberto da
cidade, outras formas de governamento precisam ser exercidas e podem ser amplamente
identificadas em nosso presente.
É nesse momento que a aprendizagem se torna central em nosso presente, pois a
inclusão por habitabilidade só pode ocorrer por meio de investimentos que são realizados
sobre os sujeitos normais e anormais e que permitam que eles construam determinadas
aprendizagens para poder habitar o espaço aberto da cidade sem se constituir em um risco
para si ou para os demais. Assim, podemos dizer que as novas formas de governamento
contemporâneo agem por meio da inclusão, mas também por meio da aprendizagem
permanente. Essas duas noções, quando articuladas entre si podem colocar em
funcionamento aquilo que denominamos inclusão por habitabilidade. A seguir, tentaremos
apresentar essas novas configurações contemporâneas, assim como o novo conceito que
estamos propondo.

A APRENDIZAGEM NO GOVERNAMENTO PELA HABITABILIDADE
Como o discurso da inclusão se constitui como um imperativo na atualidade? Quando
falamos em inclusão hoje, a que estamos nos referindo? Como ela funciona e como ela aciona
a educação para o governamento dos sujeitos tanto normais quanto anormais? Quem são
os sujeitos que ficam às margens da sociedade nesse imperativo da inclusão? Sem a
pretensão de responder a estas perguntas, parece que elas nos abrem um campo de
possibilidades bastante produtivo para pensar a inclusão e a aprendizagem como novas
formas de governamento da sociedade contemporânea. Partimos de uma discussão inicial
sobre a centralidade que a noção de aprendizagem passa a ocupar nos dias de hoje, para
posteriormente retomarmos a noção de inclusão e o seu funcionamento articulado à
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aprendizagem, o que faz emergir o novo conceito que apresentamos aqui: a inclusão por
habitabilidade.
A nossa hipótese para o final deste texto, parte do pressuposto de que estamos
vivendo um deslocamento na condução das condutas e na pedagogização do social: do
ensino para aprendizagem. Sobre isso, Noguera-Ramirez (2011. p. 230) afirma que:
[...] se os conceitos de douctrina e disciplina governaram as reflexões
pedagógicas durante a Idade Média; se institutio e eruditio dominaram o
pensamento pedagógico dos séculos XVI e XVII, se educação, instrução e
Bildung prevaleceram entre o fim do século XVIII e o fim do século XIX, o
conceito de aprendizagem (learning) será o conceito pedagógico
preponderante do século XX e, segundo parece, dos primórdios do século
XXI.
O aparecimento de tal conceito está associado à biologia e às teorias evolucionistas
do século XIX, assim como às chamadas psicologias das aprendizagens do início do século
XX.
A Escola Nova e, fundamentalmente, a psicologia, procuraram desenvolver uma
espécie de psicologização das crianças pelo imperativo da atividade, do crescimento e do
desenvolvimento, no cenário da aprendizagem. Desse modo,
com o aparecimento do conceito de aprendizagem, a concepção de
educação foi transformada. A ênfase na formação do caráter, isto é, na
função moral da educação e da instrução, concebida pela maior parte dos
pedagogos do século XIX, vai mudando nos primórdios do século XX na
direção dos novos processos de crescimento, desenvolvimento ou
adaptação do indivíduo (organismo) ao seu meio, constituído assim uma
espécie de moral biológica” (NOGUERA-RAMIREZ, 2011, p. 242).
Esta moral biológica apresentada pelo autor, pode ser lida como o processo pelo qual
o equipamento humano (organismo, indivíduo) deve ser levado a se adaptar, se ajustar ao
meio (ambiente, cidade) e viver nele (habitá-lo) de forma produtiva. Compreendemos que
esses processos de adaptação não são naturais e precisam da educação para se efetivarem.
Porém, a educação aqui não se pauta tanto pelas intervenções realizadas sobre os sujeitos
diretamente (ensino), mas por aquelas intervenções que agem sobre o meio, organizam o
ambiente para partir dele exercer uma ação sobre os sujeitos, como lembra-nos o Emilio do
Rousseau.
Para compreendermos as coisas de forma mais clara, basta olharmos para as
propostas desenvolvidas pelo Movimento da Escola Nova onde pensadores como Maria
Montessori, por exemplo, organizavam o espaço, ou seja, o meio, para que na relação com
ele as crianças ativas pudessem desenvolver suas aprendizagens. Não se trata mais de
ensinar ou de instruir, mas de oferecer condições ambientais para que as crianças por meio
da atividade e da sua inter-relação com o meio possam se desenvolver. Maria Montessori,
ao explicar o seu método, destaca que:
A mestra que desejar consagrar-se a este método educacional, deverá
convencer-se disto: não se trata de ministrar conhecimentos às crianças,
nem dimensões, formas, cores, etc., [...] Seria reduzir nosso material ao
nível de outro qualquer[...] o que vimos é uma radical transferência da
atividade que antes existia na mestra, e que agora é confiada, em sua
maior parte, à criança. (MONTESSORI, 1965, p.143).
Esses deslocamentos ocorridos no campo pedagógico são lidos por muitos autores
como processos mais livres e democráticos, que levam em conta as vontades, interesses e

– 1245 –

necessidades das crianças. Porém, no lugar disso, gostaríamos de argumentar que
compreendemos tais práticas como novas estratégias de governamento muita mais
refinadas e sutis e talvez, por isso mesmo, muito mais eficazes. Lembremos o ensinamento
de Foucault (2008): governar menos, para governar mais.
Esta forma de governamento que toma o meio como instância de operação, não se
restringe às técnicas ou métodos desenvolvidos no interior da escola. A noção de meio, será
chave para o desenvolvimento e organização das cidades a partir do aparecimento do que
Foucault denominou dispositivos de segurança, os quais aparecem articulados a lógica
neoliberal, que nós preferimos chamar, apoiados em Nikolas Rose (1996), de liberalismo
avançado. Isso mostra uma série de deslocamentos são apontados por Foucault (2008, p.
345) quando ele diz:
O que aparece no horizonte de uma análise como esta não é de nenhum
modo o ideal ou o projeto de uma sociedade exaustivamente disciplinar
em que a rede legal que aprisiona os indivíduos seja revelada e
prolongada desde dentro por mecanismos, digamos, normativos. Não é
tão pouco uma sociedade em que se exija o mecanismo da normalização
geral e a exclusão do não normalizável. No horizonte dessas análises
temos, pelo contrário, a imagem, a ideia ou o tema-programa de uma
sociedade em que há uma otimização dos sistemas de diferença, na qual
se deixe o campo livre aos processos oscilatórios, que se conceda
tolerância aos indivíduos e as práticas minoritárias, que aja uma ação não
sobre os participantes do jogo, mas sobre as regras do jogo, e, para
finalizar, que haja uma intervenção que não seja do tipo da sujeição
interna dos indivíduos, mas do tipo ambiental.
A partir das ideias plantadas por Foucault, foi possível construir o argumento de que
hoje nos visualizamos uma forma de inclusão dos sujeitos que se dá por meio da
habitabilidade. A habitabilidade estabelece uma relação estreita com a noção de meio
(millie), pois ela nada mais é do que a qualidade, a particularidade ou a condição daquilo
que é habitável, do meio que é habitável. Ou seja, trata-se de fornecer, a partir do meio,
condições para que todos os sujeitos possam circular e habitar o espaço aberto da cidade.
Porém, para isso, não basta intervenções no meio para garantir a participação de todos, mas
também são necessários investimentos nos sujeitos, nas suas habilidades, competências,
enfim, na produção de aprendizagens que os tornem capazes de gerenciar suas próprias
vidas nestas cidades educativas.
A habitabilidade então, surge no encontro do sujeito com o ambiente, do habitante
com a habitação. Ambos necessitam de intervenções: o meio, a habitação e o sujeito, o
habitante. A partir dessas intervenções sobre o sujeito-habitante é que percebemos que
além da noção de inclusão, a noção de aprendizagem, também sustenta a condição de
habitabilidade. Podemos dizer, então, que a aprendizagem é hoje a forma do governamento
contemporâneo. Segundo Noguera-Ramirez (2011, P. 230), “estamos sendo compelidos a
nos comportar como aprendizes permanentes, que moram em sociedades de aprendizagens
ou cidades educativas”.
Porém, quem são os habitantes dessas cidades educativas? Ou melhor, quem deve
habitá-las? A resposta é muito simples: todos! Todos os sujeitos devem ter condições de
habitabilidade nessas cidades educativas: os pobres, os ricos, os brancos, os negros, os
loucos, os criminosos, os desempregados, os meninos de rua, as crianças em vulnerabilidade
social, enfim, todos os sujeitos, estejam eles classificados como normais ou anormais.
Assim, as cidades educativas ou os processos de aprendizagem permanente devem se
desenvolver não só sobre os sujeitos normais, mas também, sobre aqueles que Popkewitz
(2012) denominou "indivíduos abjetos". Tais indivíduos foram considerados perigosos para
as sociedades educadas, para os processos de industrialização e ainda de civilização
(modernização da sociedade). Os indivíduos das margens da sociedade, aqueles que se
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encontram fora da média de normalidade, são os abjetos que precisavam da educação para
os propósitos da nacionalização, cidadania e outros imperativos da vida social (atividade,
desenvolvimento, crescimento). Esse é o projeto da expansão da escola e dos sistemas
educativos em função da aprendizagem, que deve atingir também os sujeitos abjetos.
A ideia dos "abjetos" segundo Popkewitz, no princípio, referia-se à população das
mulheres e dos imigrantes da sociedade Americana. Segundo o filósofo, "as reformas
progressistas sociais e educacionais juntamente com as teorias das Ciências Sociais e da
educação, foram formuladas com o propósito da inclusão das populações não civilizadas [...]
Estas reformas incluíram projetos da abjeção" (2012, p. 35). Para isso, diz Popkewitz, as
reformas educacionais de meados do século XX, incluíram aos "outros" (mulheres,
imigrantes) como alvos da educação e, nessa racionalidade mesma, foi possível a
emergência do discurso dos direitos das mulheres, dos direitos das crianças e, ainda, da
democratização das escolas, segundo tem dito Masschelein e Simons (2011) e mesmo
Ránciere (1996). O que nos parece interessante ressaltar refere-se ao fato de que a inclusão
desses sujeitos abjetos nos processos de escolarização não se deu por uma ideia de inclusão
benevolente ou de acolhimento ao outro. Para muito além do bem ou do mal, a inclusão de
tais sujeitos funcionou e ainda funciona como um projeto de defesa social, ou seja, como
uma forma de gerenciar os riscos que tais sujeitos abjetos podem causar a população. O
gerenciamento desses riscos se dá, prioritariamente, por meio da educação e dos processos
de aprendizagem a que os sujeitos se colocam ou que são submetidos.
Em função de tais reformas educativas, o discurso da igualdade se constituiu como
fundamental: como eixo das políticas educativas, como motor da proliferação de pedagogias
e como horizonte da formação de professores. Antes da Segunda Guerra Mundial (e este
será um acontecimento fundamental para o desbloqueio do governo liberal e sua passagem
para o neoliberal) os indivíduos abjetos eram aqueles pertencentes a grupos minoritários,
como temos chamado; depois da Guerra e com o desenvolvimento de uma racionalidade
liberal avançada, podemos afirmar que os sujeitos abjetos começaram a ser todos aqueles
não escolarizados, pois uma das características mais visíveis desta nova racionalidade,
consistiu, precisamente, na intensificação e expansão da escola, em nome do
desenvolvimento e do progresso de “todos”, discursos próprios das práticas liberais
avançadas. Todos aqueles indivíduos não escolarizados, seriam abjetos e deveriam ser
levados a escola. Ali a igualdade se constituiu como regra e não como aspiração.
Assim, podemos compreender que o processo de democratização da escola e ainda da
educação, foram táticas, mecanismos e estratégias que funcionaram (e continuam
funcionando) a serviço da racionalidade do "liberalismo avançado” e se constituíram como
pontos de partida para o desenvolvimento do trabalho pedagógico nas escolas e também
das cidades como espaços abertos para aprendizagem 4. Dessa forma, podemos dizer que a
questão central não foi somente a inclusão das diferenças, mas também a necessidade de
investimentos que os sujeitos precisam realizar em suas vidas. Sendo alvos da educação,
eles seriam alvos dessas estratégias de investimento que permitiram a eles desenvolver
determinadas habilidades para conviver e habitar o espaço aberto da cidade.
Contemporaneamente, muitas são as situações que nos permitem observar tal
movimento. Todos os sujeitos, normais e anormais, precisam estar incluídos em diferentes
espaços, tendo condições de participação na sociedade, no mundo do consumo, no mercado
de trabalho e, obviamente, nos processos de escolarização. O que é possível perceber é que
na lógica neoliberal os investimentos que devem ser feitos em todos os sujeitos não são um
privilégio da escola. Vivemos um momento de pedagogização do social, onde a sociedade
inteira, os diferentes espaços, projetos, lugares são espaços educativos que investem nos
sujeitos conduzindo suas condutas. As cidades, então, são espaços privilegiados dos
indivíduos que precisaram de autoinvestimentos. Assim, cada um precisa para a sua própria
atividade, crescimento e desenvolvimento, de constantes investimentos e auto
investimentos, mas de uma forma diferente daquela ideia educativa do primórdio do século
47F47F
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Para aprofundar a discussão ver Fauré, 1973 e Delors em 1996.
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XX. O crescimento, a atividade e o desenvolvimento no fim do século XX e até hoje, tem a ver
com o problema da sobrevivência nas grandes cidades. A ideia da “cidade educativa”, não só
implicou um processo de “pedagogização geral”: marcou também sua constituição como
espaço de aprendizagem, dadas as necessidades de sua própria habitabilidade. Isto quer
dizer que a cidade educativa sonhada por Fauré (1973) na década de 1970, não só ampliaria
as possibilidades de aprendizagem dos sujeitos, mas também se constituiria como condição
sine que non para ser habitada por eles.
Nós entendemos que a cidade que oferece condições de habitabilidade para todos os
indivíduos (normais ou normais) vive constantemente um paradoxo: essa cidade não
precisa mais dos indivíduos que tem experiência para ensinar, pois tem indivíduos
produzidos para aprender. Assim, na contemporaneidade visualizamos um deslocamento
do "ensino para aprendizagem". As práticas educacionais tem se tornado técnicas para a
aprendizagem a partir da igualdade e nossas lutas desenvolvem-se em sua defensa.
Ninguém questiona o princípio da igualdade ou se coloca contra ele, pois todos querem
praticar a vida sob o imperativo da autonomia e liberdade. Já Noguera (2012), Biesta (2013)
e outros, têm falado "da nova linguagem da aprendizagem" (2013: p. 34), na qual tem
identificado o deslocamento do ensino para aprendizagem, ou a emergência da "sociedade
da aprendizagem", "cidade educadora", "aprendizagem ao longo da vida" e outros slogans,
que tem por alvo a habitabilidade dos indivíduos que procuram a vida boa na cidade como
espaço insígnia do mundo hoje.
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RESUMO: O Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM) é um dos
principais instrumentos para realizar diagnósticos através dos sinais-sintomas ali descritos.
O presente trabalho tem por objetivo fazer uma descrição analítica dos DSM, desde seu
primeiro lançamento em 1956 até o sua última edição em 2013. A partir das teorizações de
Michel Foucault referentes às modificações nos mecanismos de poder, no qual se inverte a
máxima “fazer morrer ou deixar viver” para “fazer viver ou deixar morrer”, compreende-se
o DSM como um dispositivo de normalização e de investimento na vida. Desse modo,
analisam-se as modificações no número de diagnósticos e páginas nas diferentes versões do
manual, problematizando-se questões relativas a uma psiquiatrização/psicologização da
vida como estratégia biopolítica.
ABSTRACT: The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) is one of major
instrument to perform diagnostics through the described signs-symptoms. This paper aims
to make an analytical description of the DSM since its first launch in 1956 through its last
edition in 2013. From Michel Foucault's theories concerning the changes in the mechanisms
of power, which reverses the maxim "make die or let live "to" make live or let die ", it is
understood the DSM as an appliance standardization and investment in life. Thus, we
analyze the changes in the number of diagnoses and pages in the different versions of the
manual, questioning matters relating to a psychiatrization / psychologizing of life as
biopolitics strategy.
O Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM), produzido pela
Associação Americana de Psiquiatria (APA), se constituiu como um dos principais
instrumentos de trabalho que ajuda na realização de diagnósticos e de tratamentos para a
área da psiquiatria – mas não somente nela – na atualidade. Ao longo de suas edições e
revisões houve mudanças significativas tanto no número de diagnósticos quanto nos
critérios para os mesmos. De acordo com Figueira e Caliman (2014), historicamente a
psiquiatria tem um cunho higienista, explicando “comportamentos socialmente indesejados
a partir de parâmetros biológicos e hereditários” (p. 21), sendo que, como destaca Foucault
(2006), a psiquiatria (e outras áreas que lidam com subjetividades), veio “pautar, organizar
e ao mesmo tempo distribuir esse campo do poder disciplinar” (p. 348). Tendo isto em vista
e, a partir do entendimento que as mudanças no DSM produzem efeitos sobre os modos
pelos quais as pessoas compreendem a si e aos outros, no que se refere aos aspectos
relativos à saúde (e à doença) mental, este trabalho tem por objetivo fazer uma descrição
analítica do processo de transformação do DSM ao longo de suas cinco edições e duas
revisões.
No que tange às questões relativas ao discurso e à discursividade, pontua-se que
estas se modificam e se (re)produzem “tanto por meio de alterações relacionadas às suas
materialidades (…), quanto pelos significados que passamos a atribuir” (DARSIÊ, 2014, p.
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21). De acordo com o autor, tais significados são associados “às práticas culturais dos
sujeitos que constituem as diferentes populações que nelas vivem e lhes dão forma” (p. 21).
A partir disso, é possível pensar, por exemplo, que aquilo que se entende por
transtorno mental vai se modificando a cada edição e revisão do DSM, sendo que esse
processo não se dá no sentido de uma evolução, mas é resultado de determinados jogos de
forças, os quais não são absolutos ou estanques. Dessa maneira, a atual conceituação de
transtorno mental que é apresentada na última versão do DSM (DSM V), lançado em 2013,
é resultado dos discursos sobre saúde/doença do nosso tempo, não remetendo a uma
realidade pré-existente à linguagem. Afinal, como coloca Foucault (2004),
A doença mental foi constituída pelo conjunto do que foi dito no grupo de
todos os enunciados que a nomeavam, recortavam, descreviam,
explicavam, contavam seus desenvolvimentos, indicavam suas diversas
correlações. Julgavam-na e, eventualmente, emprestavam-lhe a palavra,
articulando, em seu nome, discursos que deviam passar por seus. (p. 36)
No presente texto, apresenta-se uma análise do número de diagnósticos e número
de
páginas
dos
DSMs,
problematizando
questões
relativas
a
uma
psiquiatrização/psicologização da vida como estratégia biopolítica. Para tal análise, utilizase algumas ferramentas foucaultianas, sobretudo discurso e poder, partindo-se do
pressuposto que a necessidade de diagnóstico dos transtornos mentais vem responder a
uma demanda de investimento na vida das populações, constituindo o que Foucault (1985)
denominou como uma biopolítica da população.

SOBRE O DSM COMO DISPOSITIVO BIOPOLÍTICO
Conforme Kyrillos Neto e Oliveira (2011), com a necessidade de se obter
informações epidemiológicas e/ou estatísticas na área da psiquiatria, foi desenvolvida uma
classificação de transtornos mentais nos Estados Unidos, tomando-se como base o censo
norteamericano. Essa primeira tentativa se deu ainda no século XIX, por volta de 1840,
quando as designações usadas foram “idiotice e insanidade” para demarcar algum traço de
transtorno mental. Já por volta de 1880 foram incluídas nos censos as “(...) categorias de
transtornos mentais: mania, melancolia, monomania, paralisia, demência, alcoolismo (...)”
(p. 156) para designar os transtornos mentais. Ainda antes da primeira edição do DSM, a
APA, conjuntamente com a Comissão Nacional de Higiene Mental, criou um “Manual
Estatístico para o Uso de Instituições de Insanos”, que continha aproximadamente 20
diagnósticos.
O DSM teve sua primeira edição no ano de 1952. Segundo consta em sua
apresentação (APA, 1952), o DSM-I veio para uniformizar a linguagem em relação aos
transtornos mentais nos Estados Unidos. Dentro de todo o processo de edição desse Manual,
houve forte participação das Forças Armadas e Administração de Veteranos para a
nomeação e diagnóstico junto à APA. Essa participação deve-se ao fato do seu contexto
histórico: era o período posterior à II Guerra Mundial, sendo que mesmo antes da II Guerra
Mundial, já havia Manuais de Higiene Mental voltado para hospitais (APA 1952), nos quais
a Associação dos Veteranos de Guerra participavam ativamente na decisão da nomenclatura
e critérios diagnósticos de transtornos mentais. Salienta-se ainda que essa Associação se
mantém participante até os dias de hoje, porém com menos poder de decisão do que em
1952. O DSM-I contava com apenas dois grandes grupos de transtornos mentais, 11
subgrupos e em torno de 125 diagnósticos. O número de páginas também é relevante, pois
eram apenas 145 1.
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Coloca-se o número de páginas como relevante, pois também é parte da análise, havendo um
aumento significativo da primeira edição, em 1952, até a última, em 2013.
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Já no período de Guerra Fria, foi lançada a segunda edição do DSM, ainda com forte
vinculação à Associação dos Veteranos de Guerra, em sua maioria, atuantes na perspectiva
psicanalítica. O DSM-II (APA 1968), contava com aproximadamente 220 possibilidades de
diagnóstico, subdividido em onze grandes grupos. O número de páginas diminuiu para 135,
apesar do aumento nas possibilidades diagnósticas. Conforme trazem Kyrillos Neto e
Oliveira (2011), os sintomas não eram específicos, tal como no DSM-I; a maioria da
sintomatologia era descrita como resultantes de conflitos subjacentes ou reações
inadequadas aos problemas da vida (ansiedade), neurose (depressão com contato com a
realidade) e psicose (depressão com não-contato com a realidade). Nessa segunda edição, o
DSM começa a ter maior proximidade com o Código de Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde ou simplesmente Código
Internacional de Doenças (CID) 2 já que a APA teve grande voz ativa pra seção de transtornos
mentais desse Código. No prefácio do DSM-II, a APA (1968) coloca que é uma edição que
“reflete o crescimento do conceito de que todas as pessoas vivem em um único mundo” 3 (p.
vii) e reconhece o esforço da Organização Mundial da Saúde (OMS) nessa tentativa de
uniformizar as nomenclaturas de doenças/transtornos/agravos.
É válido lembrar que, conforme Moreira (2010), o DSM I e o DSM-II tiveram forte
influência psicanalítica no seu modo de descrever e apontar os transtornos mentais. Termos
como neuroses e psicoses eram descritos muito próximos do que Freud já trazia, fazendo
com que se questionasse a fidedignidade dos diagnósticos em psiquiatria. Com isso a APA
secularizou o DSM, fazendo com que a psiquiatria e seus diagnósticos se aproximassem
muito de diagnósticos clínicos, trazendo um novo respaldo a essa área 4.
Essa secularização deve ser entendida como uma tentativa de não seguir uma única
corrente teórica das áreas da psiquiatria e psicologia, como ocorrera com os DSM I e II.
Nestas duas versões era predominante o aparecimento de termos considerados
psicanalíticos, tanto nas descrições como nas nomenclaturas das doenças. Nas versões
posteriores, a tentativa, além de abordar outras correntes teóricas, era no sentido de tornar
o DSM, inclusive, ateórico, se possível. Moreira (2010) explica que essa secularização (no
sentido de ateorizar o DSM), faz “...parte da herança da metodologia empírica,
historicamente aplicada às classificações, que pressupunha a ciência como conhecimento
diretamente extraído do real, sem intermediações previamente estabelecidas pelo
pesquisador.” (p. 20-21).
Além disso, na terceira edição (DSM-III) do Manual, lançado em 1980, se define , pela
primeira vez, grandes eixos axiais que subdividem os diagnósticos (APA 1980) e, até 2013,
data da última edição do DSM (DSM V) segue-se tal proposta, com algumas poucas
alterações. É possível, através desses eixos multiaxiais 5, que se tenham vários diagnósticos
em um só. Ao todo, propunha-se em torno de 250 diagnósticos, os quais poderiam ser
49F49F
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O CID trata de um número muito maior de doenças, sejam elas clínicas, psicológicas, transmissíveis,
etc. A sua classificação das doenças correspondem a letras e números que informam o diagnóstico,
através de grandes agrupamentos. Os transtornos mentais se encontram na letra F, por exemplo. O
restante da codificação é por números e se assemelham (principalmente nas suas últimas 3 versões)
ao DSM.
3 Livre tradução (DSM II está disponível apenas em inglês e em arquivo pdf).
4 Para saber com mais detalhes sobre esse processo de mudança entre o DSM II e o DSM III, a
dissertação “O DSM, o sujeito e a clínica” de Max Silva Moreira encontra-se disponível online em:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/VCSA-8QWG6D
5 Cada Eixo Axial correspondia e corresponde ainda hoje uma espécie de grande categorização de
doenças do mesmo “grupo/tipo”. No DSM III os cinco eixos axiais eram:
Eixo I – Síndromes clínicas: Condições não-atribuídas a transtornos mentais que são o foco de
atenção no tratamento; Eixo II – Transtornos de Personalidade; Eixo III – Transtornos ou condições
físicas: (recorria-se ao CID, tanto que no Manual não há indicações de como se fazer diagnósticos
nesse eixo via DSM); Eixo IV – Gravidade dos Estressores Psicossociais; Eixo V – Maior Nível
Adaptativo no Último Ano;
2
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múltiplos entre seus eixos. Já no prefácio dessa edição explicam-se os motivos pelos quais
ele foi tão noticiado:
Durante a última década não foi sido crescente reconhecimento da
importância do diagnóstico tanto para a prática clínica e da investigação.
(…); Desde o seu início, rascunhos de DSM-III foram amplamente
divulgadas para a revisão crítica e uso por médicos e investigadores. (…);
Interesse no desenvolvimento deste manual é devido à consciência de
que o DSM-III reflete um maior compromisso em nosso campo de
dependência de dados como base para a compreensão de distúrbios
mentais. 6 (APA, 1980, p. 1)
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Com essa mudança dos eixos e um diálogo mais próximo com o CID (que também se
modifica ao longo dos anos), o DSM III precisou e passou a especificar como diagnosticar,
bem como descrever mais detalhadamente cada doença, entre outros aspectos. Com isso,
foi dado um grande salto em termos de tamanho do Manual, que passou a ter
aproximadamente 500 páginas. Conforme Kyrillos Neto e Oliveira (2011), no DSM III:
Um dos objetivos foi o de melhorar a uniformidade e a validade do
diagnóstico psiquiátrico [com uma nomenclatura coerente ao do CID] 7.
Havia também a necessidade de padronizar as práticas de diagnóstico
nos Estados Unidos e em outros países (…). O estabelecimento desses
critérios também foi uma tentativa de facilitar o processo de
regulamentação farmacêutica. (…) A força tarefa [algo como grupo que
coordenava a APA e a condução do DSM], decidiu que cada uma das
desordens mentais passaria a ser concebida como uma síndrome
clinicamente significativa, comportamental ou psicológica (p. 157-158)
45F45F

Moreira (2010) contextualiza essa mudança aqui no Brasil, abordando o modo como
a mídia veiculava tais mudanças:
As mudanças operadas no DSM-III foram lançadas no Brasil como um
anúncio de novidade científica: “O Fim da neurose. O Fim da Psicose”; e
atingiram não somente as categorias da neurose e da psicose, mas
também a psicopatia. Naquele contexto, o anúncio demarcava, com
autoridade ‘científica’, os transtornos mentais como território da gestão
psiquiátrica. Disciplinas como a psicologia e a própria psicanálise foram
excluídas da propedêutica e do tratamento dos problemas psíquicos, que
definitivamente foram transformados em “doenças” sob a denominação
de transtornos subordinados a condições médicas gerais. Tratava-se de
um anúncio que deixava a impressão de que, finalmente, a psiquiatria
recobrira a verdade sobre as doenças mentais, não havendo mais nada
que outra disciplina pudesse acrescentar sobre o assunto. (p. 13-14)
O DSM III (APA 1980), também inova como sendo o primeiro a passar por uma
revisão, durante sua vigência, com reclassificações e mudanças nas nomenclaturas,
inclusive dos Eixos 8. No DSM-III-R (APA 1989), houve mais acréscimos do que saída de
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Livre tradução (DSM III está disponível apenas em inglês e em arquivo pdf).
Nota da autora.
8 No DSM III-R os cinco eixos axiais eram: Eixo I – Síndromes clínicas; Eixo II – Distúrbios de
Personalidade; Distúrbios de Desenvolvimento; Eixo III – Distúrbios e condições físicas: (recorria-se
ao CID, tanto que no Manual não há indicações de como se fazer diagnósticos nesse eixo via DSM até
6
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doenças, passando a ter em torno de 275 diagnósticos e 602 páginas. Mesmo tratando-se de
uma revisão, é válido notar que o mesmo teve uma vigência curta, cerca de 6 anos. Durante
a vigência dessa revisão, já estava se discutindo a próxima versão do Manual, já que o CID
também estava passando por reformulações.
O DSM IV (APA 1995) lançado juntamente com a nova versão do CID (em sua 9º
edição na época), teve várias modificações; a que vai chamar mais a atenção refere-se a uma
reorganização de alguns diagnósticos dentro dos Eixos Axiais e a nomenclatura desses
últimos. 9 Esse DSM conta com mais de 380 possibilidade de diagnósticos e
aproximadamente 830 páginas. Tal como o DSM III, o DSM IV também passou por uma
revisão, o DSM IV-R (APA 2000). Neste não houve modificações nas nomenclaturas dos
Eixos, apenas acréscimos e saídas de alguns de diagnósticos, assim como a mudança de eixo
ou subgrupo. Continuou-se com cerca de 380 diagnósticos, porém os testes, os sinaissintomas mereceram atenção especial, fazendo com que esta revisão ficasse com cerca de
950 páginas.
Por último, o DSM-V (APA 2013), chegou com uma série de mudanças como a saída
dos Eixos. Em sua introdução, foi explicitado a ideia de que não se faça mais diagnósticos
por eixo axial, o que fez com que sua organização se assemelhasse bastante com a do DSM
II, com vários pequenos grupos de transtornos, os quais se subdividem em transtornos ao
longo da vida. Sendo assim, é possível perceber que, nessa última edição, os diagnósticos
vão acompanhando as fases de desenvolvimento.
Vale ainda lembrar que o DSM-V atrasou alguns anos seu lançamento por conta de
discussões internas, especialmente da ala mais ligada à psicanálise, a respeito da inclusão
da homossexualidade/transexualidade/bissexualidade (que haviam sido retirada em
versões anteriores) enquanto doenças, bem como de outras questões que geraram
discussões referentes ao entendimento do que deveria ser considerado ou não transtorno
mental. Como resultado disso, o DSM-V conta com 563 possibilidades de diagnósticos e
mais de 1020 páginas. Para melhor visualização de todo esse processo de crescimento no
número de páginas e diagnósticos, apresenta-se, a seguir, dois gráficos que mostram tais
questões:
456F456F

2013); Eixo IV – Gravidade dos Estressores Psicossociais; Eixo V – Avaliação Global de
Desenvolvimento (AGF);

No DSM IV os cinco eixos axiais eram:
Eixo I – Transtornos clínicos; Outras
condições que podem ser um foco de atenção clínica; Eixo II – Transtornos de
Personalidade; Retardo Mental; Eixo III – Condições Médicas Gerais; Eixo IV – Problemas
Psicossociais e Ambientais; Eixo V – Avaliação Global do Funcionamento
9
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GRÁFICO 1: Aumento do nº de diagnósticos ao longo dos DSMs.
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GRÁFICO 2: aumento no número de páginas ao longo dos DSMs.
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Como se pode ver no gráfico 1, há uma crescente no número de diagnósticos ao
longo dos anos. Tal aumento pode ser compreendido a partir do que Foucault (2006)
denomina como prova psiquiátrica. Segundo o autor “transcrever a demanda como doença,
fazer existir os motivos da demanda como sintomas da doença é a primeira função da prova
psiquiátrica” (p. 348). Trata-se, assim, tanto de “fazer [algo] 10 existir como doença ou nãodoença” (p. 348), como, principalmente, “fazer existir como saber médico o poder de
intervenção e o poder disciplinar da psiquiatria” (p. 349).
Neste segundo gráfico, como já discutido anteriormente, chama a atenção o salto de
número de páginas do DSM II para o DSM III, devida às mudanças que ocorreram nesta
época. É possível visualizar também que, do DSM III até o DSM V, houve aumento
proporcional na quantidade de páginas desse Manual. Esse aumento se dá em uma
progressão em média de 104 páginas 11 a cada versão/revisão do Manual, a partir de sua
terceira edição.
A partir das considerações apresentadas até aqui e tendo em vista que, como coloca
Foucault (2004), não há uma correspondência entre as palavras e as coisas, mas os
discursos, mais do que designar as coisas, são práticas que forjam os objetos de que falam,
é possível afirmar que, na medida em que se ampliam o número de diagnósticos e os
critérios para os mesmos, está também se constituindo formas de compreensão do humano,
mediante grades de inteligibilidade que perpassam aquilo que é visto como saúde ou doença
mental. Assim, não só os especialistas do campo psi passam a utilizar tais grades, mas as
pessoas, em geral, passam a se ver e dizer mediante tais classificações. Proliferam, portanto,
nas falas cotidianas, afirmações como: “sou bipolar”, “fulano é hiperativo”, “ele está
deprimido”, etc., as quais produzem determinadas formas de viver.
Para um melhor entendimento dessas questões, é também importante assinalar que,
de acordo com Foucault (1985), há, a partir do século XVII, um deslocamento nas formas de
exercício de poder, de um poder calcado no direito de causar a morte ou deixar viver, para
um poder que busca fazer viver ou deixar morrer. O primeiro, constitui o que o autor chama
de poder soberano, que tem no confisco sua forma principal. Diferentemente desse, a
segunda forma de poder apoia-se na produção de forças: trata-se mais de fazê-las crescer e
ordená-las do que bloqueá-las ou destruí-las. Assim, é sobre a vida que o poder passa a
estabelecer seus pontos de fixação, centrando-se tanto no corpo do indivíduo (o poder
disciplinar), quanto no corpo-espécie (o biopoder). Desse modo, “as disciplinas do corpo e
as regulações da população constituem os dois polos em torno dos quais se desenvolveu a
organização do poder sobre a vida” (FOUCAULT, 1985, p. 131).
Assim, o DSM pode ser compreendido como um dispositivo que atua tanto no
sentido do poder disciplinar – visto que, mediante os diagnósticos, são prescritos uma série
de tratamentos que visam à administração desses corpos tidos como desviantes –, quanto
de uma biopolítica da população, visto estar inserido em uma lógica de gestão da vida, a qual
sustenta em uma série de intervenções e controles que buscam avaliar o nível de saúde da
população, categorizando-a e traçando estratégias que visam ao incremento de suas forças
e sua ordenação.
457F457F

458F458F

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme Klip, Bartolomé e Ruiz (2009), “o objetivo do biopoder é empregar as
potencialidades da vida humana para um fim útil.” (p. 1327). Isso faz com que a vida possa
ser controlada dentro de limiares aceitáveis, com condutas condizentes as da maioria das
pessoas.
10
11

O termo entre parênteses foi incluído pelas autoras.
Cálculo feito da seguinte forma: 1020 – 500 = R/5 onde:
1020: número aproximado de páginas do DSM V;
500: número aproximado de páginas do DSM III;
R: resultado da subtração;
5: número de edições/revisões a partir do DSM III;
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Scileski e Bernardes (2014) pontuam que, mais do que investir na vida, o biopoder
está centrado nas formas de viver e como isso será feito. Para as autoras, a economia política
permitirá “o acesso ao investimento político como possibilidade para a vida.” (p. 132). Podese pensar, assim, que um dos efeitos do aumento dos diagnósticos psiquiátricos é a
medicalização da vida. O DSM sustenta resultados de pesquisas epidemiológicas,
justificando, por exemplo, que governos federais comprem remédios psiquiátricos para a
população ou que, nas escolas, os alunos sejam compreendidos como portadores de
determinados transtornos e necessitados de intervenções normalizadoras.
Aponta-se ainda que, no presente trabalho, foram abordados apenas aspectos
referentes ao incremento do número de diagnósticos e ampliação dos critérios; porém, é
preciso considerar que é necessário problematizar a própria conceituação de transtorno
mental nas diferentes edições e versões do DSM, assim como quais condições passam a ser
incluídas (ou excluídas) como doenças e o que se modifica em termos dos próprios critérios
diagnósticos. Dessa maneira, será possível traçar um panorama mais claro sobre como os
discursos sobre saúde/doença mental que são produzidos pelo DSM constitui determinadas
formas de ver e compreender os seres humanos na contemporaneidade.

REFERÊNCIAS
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorder – DSM I. Washington, DC ,1952.
_______ (APA). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder – DSM II. Washington, DC,
1968.
_______ (APA). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder – DSM III. Washington,
DC. 1980.
_______ (APA). Manual de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais - DSM III-R. São
Paulo: Editora Manole, 1989.
_______ (APA). Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais – DSM IV. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1995.
______ (APA). Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais – DSM IV-R. São
Paulo: Manole, 2000.
_______ (APA). Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais – DSM V. Porto
Alegre: Artmed, 2013.
DARSIÊ C. Educação, geografia e Saúde: geobiopolítica nos discursos da Organização
Mundial da Saúde e a produção da mundialidade pelo controle e prevenção de doenças. Tese
de Doutorado, Faculdade de Educação, programa de pós-graduação em Educação, Porto
Alegre, UFRGS, 2014.
FIGUEIRA, P.L.; CALIMAN, L.V. Considerações sobre os movimentos de medicalização da vida.
Psicologia Clínica, v. 26, nº 2 p. 17-32, 2014.
FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014.
_______. O poder psiquiátrico: curso dado no Collège de France (1973-1974). São Paulo:
Martins Fontes, 2006.
________. A arqueologia do saber. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.
_______. História da sexualidade I. A vontade de saber. 8 ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985.
KLIP, C.R. BARTOLOMÉ, C. RUIZ, M.M. O biopoder e a governamentalidade: a condução da
vida dos outros. Anais do X Salão de Iniciação Científica PUCRS, 2009.

– 1258 –

KYRILLOS NETO, F. SANTOS, G.A.O. Violência e diagnóstico: apontamentos acerca da
psicopatologia prática do DSM. IN: ROSÁRIO, A.B. KYRILLOS NETO, F. MOREIRA, J.O. Faces
da violência na contemporaneidade: sociedade e clínica. Barbacena: EduEMG, 2011.
MOREIRA, M.S. O DSM, o sujeito e a clínica. Dissertação de Mestrado em Psicologia,
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, 2010.
SCISLESKI, A.C.C. BERNARDES, A.G. Sobre Foucault e Agamben: uma reflexão sobre
subjetividade, ética e políticas públicas. Revista Estudos de Psicologia. vol. 19, nº 2 (p. 89156), 2014.

– 1259 –

Sérgio Hauth Júnior
RESUMO: O presente artigo trata do tema “o paradigma da educação parrhesiastadiscursiva no horizonte de Foucault e Habermas”. Pretende-se, à luz da literatura recente e
relevante a propósito da situação em tela, analisar, discutir e apresentar os principais
aspectos teóricos que envolvem essa problemática. Para tanto, utiliza-se a metodologia de
pesquisa bibliográfica que consiste, basicamente, na leitura e comparação dos termos
propostos por Michel Foucault e Jürgen Habermas. Partindo-se do pressuposto de que o
tema pretende tecer essa ligação a fim de possibilitar a confecção de um novo paradigma
para a educação; uma educação que seja autenticamente parrhesiasta segundo a raiz
etimológica do termo – entendido por Foucault como o franco-falar – e que possua o
discurso como um caminho – e fim - pedagógico, democrático, político e ético. A tese deste
trabalho será a de elucidar o sentido desse novo paradigma, a saber, a construção de um
novo conceito de educação e, por sua vez, dos agentes desse processo – educador e
educando – calcado em uma autêntica e profunda dinâmica dialógica e propositiva.
PALAVRAS-CHAVE: Parrhesía. Discurso. Paradigma.
ABSTRACT: This article deals with the theme "the paradigm of parrhesiasta-discursive
education at the horizon of Foucault and Habermas". It is intended, by the recent and
relevant literature concerning the situation in question, analyze, discuss and present the
main theoretical aspects involving this problem. For this, it uses the bibliographical
research methodology which consists, basically, in reading and comparing the terms
proposed by Michel Foucault and Jürgen Habermas. Presupposed that the subject intends
to weave this link to enable the confection of a new paradigm for education; an education
that is truly parrhesiasta according to the etymological root of the term - understood by
Foucault as the frank-speak- and that has the speech as a way - and end - pedagogical,
democratic, political and ethical. The thesis of this article, will be to elucidate the meaning
of this new paradigm, that is, the construction of a new concept of education and then , of
the agents of this process - educator and student - based in an authentic and profound
dialogic and constructive dynamic.
KEYWORDS: parrhesia. Speech. Paradigm.

1 INTRODUÇÃO
A temática da educação como paradigma societário a partir dos conceitos de parrhesía
e de discurso é uma tentativa de colocar em relação dois pensadores icônicos para a
contemporaneidade, a saber, Michel Foucault e Jürgen Habermas. Não se trata aqui de uma
genealogia dessa relação nas minúcias de suas possíveis aproximações e incontáveis
distanciamentos, pelo contrário, o objetivo é elucidar os conceitos citados no sentido de
articular uma ligação propositiva com o tema da educação no século XXI.
A metodologia não contempla uma revisão bibliográfica dos conceitos de parrhesía e
de discurso tendo em vista que a dinâmica convergente entre as ideias não está postulada
de forma sistematizada pela tradição filosófica atual. Cabe, no entanto, tecer essa ligação a
fim de possibilitar a confecção de um novo paradigma para a educação; uma educação que
seja autenticamente parrhesiasta segundo a raiz etimológica do termo – entendido por
Foucault como o franco-falar – e que possua o discurso como um caminho – e fim pedagógico, democrático, político e ético.
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2 PARRHESÍA E DISCURSO; DE FOUCAULT A HABERMAS
Na obra A hermenêutica do sujeito, Michel Foucault procura estabelecer os principais
aspectos da construção subjetiva e objetiva dos sujeitos tendo em vista a construção de uma
concepção que parta da noção antiga de modo de vida, ou seja, um sujeito capaz de fazer a
si mesmo de modo não sujeitado social e culturalmente aos aparelhos institucionais no
espectro da autonomia e plena realização do cuidado de si. Diante desse panorama geral,
Foucault apresenta algumas práticas do cuidado de si, isto é, exercícios cujo intuito era
saber acolher a excelência do sujeito e para o sujeito.
A parrhesía vai nessa direção. Com seu sentido grego de ato ou atitude de dizer toda
a verdade, o termo torna-se um grande, se não o maior, exercício da autêntica construção
das subjetividades. Foucault, preferindo a concepção francesa de parrhesía franc-parler
(franco-falar) – em sintonia com a tradução latina de libertas – coloca o conceito no centro
de sua proposta antropológica e ética; a verdade como discurso e gesto é o caminho para a
construção das identidades nos indíviduos.
Prova disso é o que Foucault chama de ato de veridição, ou seja, o franco-falar não
implica somente em um ato moral no sentido de saber, mas determinantemente está
impregnada no conceito a prática, o gesto, a atitude verdadeira. O sujeito se implica nessa
verdade como constituição do sujeito. A verdade, nesse caso, deixa de ser um mero objeto
do discurso, mas passa a ser o próprio sujeito da realização da formação das subjetividades.
Eis o ponto primoroso do sentido de parrhesía em Foucault; o sujeito é o próprio sujeitoobjeto da verdade.
Na hermenêutica do sujeito, o pensador estabelece os limites do franco-falar na
contemporaneidade em um gesto metodológico de arqueologia dessas situações na história
através das ideias de lisonja e retórica. O primeiro constitui o adversário moral da parrhesía,
o segundo um problema técnico do mesmo. A lisonja é a bajulação que desfigura a verdade.
Ela é um impedimento para o franco-falar porque em si mesma ela é destoante dessa
concepção. Segundo Foucault, a lisonja é a oposição radical da parrhesía, pois esta supõe
confiança e veridição.
O segundo impedimento do franco-falar é a retórica. A retórica é um procedimento
mecânico cujas intenções se distanciam da verdade, objetiva-se a técnica e a capacidade de
persuasão. Segundo o filósofo, esse limite se dá pela própria intenção e crônico sentido do
instrumento da retórica. A verdade, segundo Foucault, não pode estar no meio, mas no seu
sentido em si. Dessa forma, a parrhesía só suporta a verdade, onde não há franco-falar não
existe verdade. A parrhesía, por sim, significa um distanciamento da lisonja e da retórica
porque ela é em si a verdade do discurso verdadeiro.
Desse ponto de Foucault podemos estabelecer a ponte com Habermas. A parrhesía
como verdade do discurso verdadeiro nos coloca na discussão da noção de discurso.
Habermas na Teoria do Agir Comunicativo, sua suma obra, coloca em questão o problema do
discurso e suas implicações éticas, linguísticas e políticas.
As razões da TAC (Teoria do Agir Comunicativo), como acredita o Prof. Dr. Alessandro
Pinzani (2009), grande comentador de Habermas, estão alicerçadas na tentativa de
entender a sociedade contemporânea por meio dos caminhos e descaminhos para a
autocompreensão da modernidade. Isso se daria, segundo Pinzani, por quatro passos: a)
pela construção de uma teoria da racionalidade pragmática e universal em contrapartida ao
triunfo do relativismo; b) pela construção de uma teoria da ação comunicativa, cuja meta é
o diálogo para finalidades socioteóricas; c) pela teoria da dialética da racionalização social,
aos moldes da Dialética do esclarecimento, no sentido de apontar saídas aos problemas da
modernidade por meio do discurso racional; d) pela construção de um novo paradigma
societário, cujo princípio seria a síntese da teoria sistêmica e da teoria da ação.
Nesse caminho denso e tenso, Habermas pretende desenvolver uma teoria da
sociedade sob as bases do conceito de racionalidade comunicativa que traga à tona o
conteúdo normativo e propositivo de qualquer comunicação orientada pela compreensão
dos sujeitos. Esta reconciliação proposta pelo pensador, de recolocar a modernidade em um
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profundo encontro consigo mesma, passa a ser a tônica de sua teoria comunicativa. A partir
desse nível de problemática, é selada qualquer vinculação ortodoxa de Habermas à filosofia
analítica 1 ao pensar a linguagem ou a capacidade comunicativa como um fim em si mesma.
A filosofia como uma profunda reflexão sobre a razão revela o quanto a modernidade
não contempla a totalidade, ou seja, a filosofia, na modernidade, perdeu a capacidade de
referir-se ao todo, ao conjunto do mundo, da natureza, da história, da sociedade no sentido
do saber totalizante. A herança cartesiana da fragmentação analítica tornou-se uma regra
estritamente inquestionável em nossa era. Passamos a aceitar a parte como explicação do
todo. Em que pese as dificuldades dessa generalização, o projeto inacabado da modernidade
toma como estrutura filosófica essa concepção. Habermas, sabiamente, dá-se conta dessa
limitação e aponta a razão comunicativa como uma tentativa de reconstruir uma
perspectiva universalista e holística.
No seu primeiro capítulo, quando apresenta uma introdução aos problemas da
racionalidade, Habermas liga a razão ao saber em uma perspectiva kantiana. “Siempre que
hacemos uso de la expresión ‘racional’ suponemos una estrecha relación entre racionalidad
y saber” (HABERMAS, 2010, p. 31). Nesse caminho trilhado por Habermas, o saber em
relação com a racionalidade interagem de modo a evidenciar o substrato último da
racionalidade comunicativa, a saber, a linguagem. Segundo Pinzani,
459F459F

Por meio da linguagem formam seu mundo comum (e sua identidade
individual); por meio da linguagem eles verificam as pretensões de
validades ligadas a afirmações, normas e formas expressivas subjetivas;
por meio da linguagem eles se entendem sobre os critérios com base nas
quais suas ações são avaliadas. A racionalidade, então, tem a ver, entre
outras coisas, com o oferecimento de razões para o agir que são
criticáveis e suscetíveis de justificação e com a sua avaliação, que
acontece de forma linguística. Por isso, Habermas define a racionalidade
inicialmente como “uma disposição dos sujeitos capazes de linguagem e
de ação” que se expressa em formas de comportamento “pelas quais
existem, em cada caso, boas razões”, a ponto que “manifestações
racionais são acessíveis a uma avaliação objetiva”. (PINZANI, 2009, p.
100-101).
A definição primeira de Habermas da razão como uma capacidade dos sujeitos de
construírem linguagem em sua ação tem por base a compreensão de que a comunicação é
um produto sociocultural. O agir normativo de um sujeito está condicionado ao conjunto de
valores validados socialmente pelo discurso. Nesse sentido, um mundo social é a
constituição de um conjunto de normativas que estabelece as relações inter-humanas, as
quais são necessariamente legítimas ou justificadas pela capacidade do discurso na
comunidade comunicativa. Os conceitos de ética e moral em Habermas são um
desdobramento desse princípio.
Em um segundo caminho pela TAC, Habermas procura perceber os limites da visão de
racionalidade de Max Weber. Este entende que a razão atua na história como motor de uma
teleologia clara; o progresso dos sujeitos por meio do potencial racional presente na
Jürgen Habermas é um filósofo sui generis. Ao compor a segunda geração do movimento crítico de
Frankfurt, ele distancia-se, em partes, da matriz crítica e pessimista dos pensadores da primeira
geração, tais como Benjamin, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, entre outros. Nesse sentido, ele
aproxima-se muito da filosofia analítica pelo viés da linguagem, mas principalmente, pela concepção
pragmática, que passou a ser tão cara ao conjunto teórico do pensador. Pode-se dizer, sem nenhuma
sombra de exageros ou romantismos, que Habermas construiu a tão necessária ponte entre as
tradições analíticas e continentais, uma vez que seus preconceitos, dadas as diferenças naturais e
objetais, pouco ajudam em uma reflexão profunda de cunho global. Habermas, em suma, propôs uma
bela síntese entre as duas tradições contemporâneas, preservando de modo fielmente dialético as
contradições necessárias dessas visões filosóficas.
1
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história. Habermas, contudo, percebe que esse processo racional transcende um mero
aspecto teleológico e chega às complexas teias relacionais do princípio comunicativo tecido
pela interação das intersubjetividades. Nesse ambiente de validação da comunicação como
fator racional na analítica da história, o pensador apresenta como horizonte o entendimento
e usa como meio da pragmática o instrumental de acesso às validades societárias.
Eis a íntima ligação dos temas em Habermas, pois é da condição da racionalidade
comunicativa que brota as reflexões éticas, políticas, sociais, culturais, epistêmicas e
ontológicas – a respeito da verdade e validade de algo. Nesse momento, Habermas tece o fio
condutor de seu projeto de sistema racional, pois a totalidade como fator filosófico da vida
torna-se a tônica de todo movimento. Hegel passa a ser revitalizado por Habermas no
momento em que retoma a compreensão orgânica, vital, total e processual da vida. A
realidade é um sendo, um devir constante e necessário articulado pela razão comunicativa.
A racionalidade comunicativa, como conceito amadurecido no decorrer da própria
obra, é entendida por Habermas como sendo referente “a una conexión sistemática, hasta
hoy todavía no aclarada, de pretensiones universales de validez, tiene que ser
adecuadamente explicado mediante uma teoría de la argumentación” (HABERMAS, 2010, p.
42). Eis o ponto em que Habermas é mais claro e objetivo ao construir o conceito, pois a
razão comunicativa passa a ser entendida como uma compreensão sistemática da realidade,
bem como intimamente ligada ao processo em si pela constituição comunicativa da
universalidade e da validade.
É nessa direção que Habermas entenderá que o discurso é um ato de fala que tem
pretensão do falar verdadeiro, ou seja, da fala de acordo com a intensão da verdade. Em um
ambiente global, a verdade é o resultado da razão comunicativa da comunidade discursiva.
Ou seja, são as pessoas por meio do discurso que fazem e estabelecem consensos sobre a
verdade, da mesma forma que sobre a validade da moral e dos paradigmas políticos. Dessa
forma, o discurso é a realização da razão comunicativa.

3 DE FOUCAULT A HABERMAS: A EDUCAÇÃO PARRHESIASTA-DISCURSIVA
Na direção de uma aproximação de Foucault e Habermas pelos conceitos de parrhesía
e discurso comunicativo na perspectiva da educação, cabe destacar que essa dinâmica não
é evidente e pressupõe extensas e sistemáticas diferenciações de concepções entre os
autores. No entanto, não é objeto deste artigo tais problemas, mas procurar estabelecer um
fio condutor entre partes das teorias de Foucault e Habermas cujo fim é a inauguração de
um novo paradigma da educação, a saber, uma educação parrhesiasta-discursiva.
Uma educação parrhesiasta-discursiva possui três aspectos. A. Uma educação como
mediadora do discurso verdade (como pretensão); B. Educação como problematização da
supermodernidade (criticismo frankfurtiano); C. Educação como ação moral por excelência
na busca do consenso discursivo. Essas três dimensões se articulam de modo a construir um
caminho dialético para a educação no século XXI. Dado, evidente, qualquer pretensão de
pseudo-proposta salvadora ou redentora da educação brasileira.
Em primeiro lugar, uma educação que visa mediar o discurso como pretensão de
validade da verdade é uma educação que recoloca o centro de sua estrutura pedagógica na
ideia de partilha. A educação é a rede das partilhas, isto é, das trocas de saber, mas,
sobretudo, da construção dos saberes – cognitivo, ético e afetivo – de forma relacional e
dialógica. Uma educação que assuma essas premissas como princípios foge de qualquer
doutrinação e modismos de educação, mas adota ou readota o centro de seu processo; uma
educação feita por pessoas que, por meio do discurso, constroem verdades de acordo com
o contexto.
Em segundo lugar, uma educação parrhesiasta-discursiva tem como característica um
discurso de forte e profunda crítica da supermodernidade. Partindo da noção de
modernidade como um projeto inacabado dos pensadores de Frankfurt, chegamos em um
elemento fundamental para repensar o sentido da educação; uma educação que não seja
radicalmente crítica não tem sentido, pelo contrário, é esquizofrênica e cronicamente falida.
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A crítica (como desconstrução e reconstrução dialógica) é a consequência da mediação do
discurso racional e verdadeiro em vista do consenso. A crítica é conceitualmente dialética,
portanto, necessita da relação discursiva e do conflito para poder gestar a novidade, isto é,
novos padrões éticos e políticos para a humanidade.
Em terceiro lugar, e como decorrência de todas as fases anteriores, encontramo-nos
na ação moral por realização e princípio que é o consenso. Todo processo educativo deve
visar à construção de ideias e relações humanas na ótica do consenso, ou seja, da finalidade
do discurso comunicativo e do franco-falar na busca dialética (descontrução –
reconstrução) dos elementos pedagógicos-cognitivos e afetivos-sociais (da moral). O
consenso não é o fim, mas o meio técnico pelo qual se constroem esses aspectos. Porém, a
finalidade é chegar ao consenso como paradigma da definição da verdade. Uma educação
que se furta dessa qualidade é deficiente em seu principal papel.

4 CONCLUSÃO
A construção deste artigo seguiu um longo caminho de encontros e desencontros
com os pensadores analisados. A proposta, em linhas gerais, é proporcionar a confecção de
um novo paradigma para a educação brasileira a partir das ideias de parrhesía, de Michel
Foucault, e discurso comunicativo, em Habermas. Em que pese as definições e
desdobramentos de ambos os conceitos, o resultado a que se chega é de definir qualidades
para o que chamamos de educação parrhesiasta-discursiva, a saber, educação como
mediação do discurso verdadeiro, como problematizadora do contexto supermoderno,
como definidora do caminho moral e de verdade por meio do consenso.
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RESUMO: O texto apresenta o exercício analítico de pensar Educação de Jovens e Adultos
como uma prática biopolítica, refletindo o impacto estranho e instável de alguns de seus
enunciados típicos, tais como a separação entre alfabetizados e não alfabetizados, o discurso
da vergonha nacional e a ideia de metanoia que acompanham a produção de uma sociedade
plenamente alfabetizada. Como operadores dessa reflexão, os conceitos de
governamentalidade e práticas de si em Foucault e Homo Sacer e estado de exceção em
Agamben; o texto dedica-se a pensar a EJA pelas suas fissuras, desnaturalizando-a, para
poder olhar por outros ângulos os processos que formularam essa modalidade da educação
escolar.
ABSTRACT: This paper presents the analytical exercise of thinking Adult Education as a
biopolitics practice, reflecting the impact weird and unstable some of his typical statements,
such as the separation between literate and illiterate, the discourse of national shame and
idea of metanoia accompanying the production of a fully literate society. As operators of this
reflection, the concepts of governmentality and practices of the self in Foucault and Homo
Sacer and state of exception in Agamben; the text is dedicated to think the EJA for its
fissures, by undermining it, in order to look for other angles processes which have made
this modality of school education.

“O homem ocidental aprendeu durante milênios
o que nenhum grego jamais teria aceitado
admitir, aprendeu durante milênios a se
considerar uma ovelha entre as ovelhas” 2
461F461F

O presente estudo surge da necessidade de interrogar as práticas de escolarização
de pessoas adultas, no tocante à superfície de inscrição biopolítica da vida escolar do
estudante dessa modalidade educacional. Tratou-se de perscrutar os sentidos do processo
mais geral da escolarização, enunciados que indicam arestas, vazamentos e abandonos no
desenrolar das práticas dessa instituição. Esses enunciados referem-se a um regime de luz
que realiza uma exposição reminiscente do sujeito dessa escolarização, instaurando uma
relação que fala da sua relação com o Estado a partir do silenciamento e da exceção. Em
intrínseca articulação com esse regime de luz, afirmamos que o sujeito é constituído como
alvo das ações de governo na Educação de Jovens e Adultos-EJA a partir de uma
discursividade que atuou aplicando um dos tantos binarismos da modernidade: a separação
entre alfabetizados e analfabetos, uma enunciação que no tempo em que produz a
visibilidade, produz um problema e cria um campo de poder em torno desse problema: uma
população sobre a qual atua um dispositivo.
Para dar conta dessas tarefas, analisamos a imbricação de diferentes enunciados que
se apresentam numa dispersão mais ampla na cultura, contemplando aspectos não
discursivos, numa pesquisa sobre as relações de força que constituem o poder saber sobre
Professora da Universidade Federal do Maranhão; Mestre e doutoranda em Educação pela
Universidade Federal de Pernambuco.
2 Foucault, 2008, p. 174.
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a população interpelada pela EJA. A educação escolar acolheu e redistribuiu o comentário
ao termo analfabeto como ignorante e foi também o veículo de uma opacidade em relação
ao poder saber que os sujeitos não alfabetizados possuem.
Ao buscar compreender como se constituiu o discurso por educação escolar para
pessoas adultas temos por objetivo deste trabalho mostrar a série de enfrentamentos que
produziu o tipo de atendimento escolar para adultos consolidado historicamente, cujos
contornos são questionados como um problema da ordem da governamentalização das
populações adultas não alfabetizadas.
Por enfrentamentos compreendemos o campo de tensões produzidos na ordem
discursiva e não discursiva, envolvendo as disputas pela verdade da relação do sujeito
adulto com a escola. Essas lutas locais desenvolveram-se em torno de alguns pontos de
ancoragem: a questão da metanoia, ou conversão, pela qual os discursos sobre Educação de
Adultos reafirmam, problematizam e reincorporam o preceito iluminista da transformação
do sujeito através do conhecimento; a concepção de escolarização, quando surge, como
surge e sua vinculação com a ideia de instrução básica e de alfabetização; concepção do
sujeito educando e de sua cultura. Com essas três séries discutimos de que forma a Educação
de adultos chega ao século XXI com os contornos biopolíticos que apresenta. A face
biopolítica da Educação de Adultos pode se sustentar com especial relevo nesses três
pontos.
Em primeiro lugar a ideia de conversão é um argumento central à convocação dos
sujeitos para participarem da escolarização, subsidiando não apenas a mobilização para a
escola, mas também a inscrição do Outro e de sua cultura numa posição de subalternidade
que justificaria não apenas sua ida à escola, como a superação de condições de vida
degradantes. Segundo, a concepção de escolarização foi, no caso da Educação de Adultos,
por muito tempo, e apesar de todos os discursos laudatórios sobre os benefícios da
educação para o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo, um projeto permeado por
uma lógica do precário e marcado pela postergação como modo de relação com o tempo.
Terceiro, a concepção do sujeito sustentada é materializada nos enunciados da ignorância,
da simplicidade de pensamento, da dependência, do pensamento sincrético, em resumo,
uma lógica da minoridade racional. Portanto, o sujeito em relação à verdade do
conhecimento, à verdade da escolarização e à verdade de si.
Como essas verdades se sustentam e constituem linhas de força a produzir um
dispositivo de governamento que se atualiza constantemente em relação à Educação de
Adultos? Esses enunciados possuem uma densidade, que seria a forma como se intensificam
em diversos cenários discursivos algumas versões desses discursos verdadeiros, como se
apresentam em textos legais, acadêmicos e políticos. Depois, sua longevidade, pois estes
enunciados vem se atualizando, encontrando novos pontos de apoio, novos modos de se
apresentar, caminhando através do tempo sem se deixar necessariamente tocar pela
mudança. É certamente forte afirmar que um enunciado não se deixa tocar pela mudança
social. Mas o significado dessa afirmação é o reconhecimento de que uma certa
racionalidade que vou chamar aqui de “colonial” se mantem e se metamorfoseia em novas
ancoragens, mas que muda para permanecer a mesma. Uma certa forma de educação
popular promovida pelo Estado (PAIVA,2003), a Educação de Jovens e Adultos já foi a
“educação pobre para pobre”, e chamamos atenção para fato de que, por exemplo, o
financiamento pleno dessa modalidade educacional ter sido protelado legalmente pelo
governo Federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE, fato
ocorrido já no início do século XXI; a legitimidade de uma lei que protela o acesso pleno às
condições de escolarização para todo uma população, neste caso, como elemento de uma
biopolítica, não é mais do que uma versão atualizada da mesma racionalidade 3 da “educação
462F462F

A Educação de jovens e adultos só dispôs do repasse integral do financiamento federal a partir de
2011; originalmente uma manobra política “deixou de fora” os estudantes da Educação de Jovens e
Adultos do cálculo do FUNDEF, conforme a Lei 9424/96 que regulamentou a Emenda 14/1996.
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pobre” desdobrada em outros mecanismos e tornada concreta com base em argumentos os
mais diversos.
Por que isto constitui um debate, um campo de enfrentamentos? O elemento que
causa tensões nesse campo é constituído por um silencioso movimento de negação da escola
pelo sujeito–alvo da biopolítica, que ora não procura o espaço escolar, não demanda a
escolarização como direito, ora o abandona, com uma enorme frequência, informando-nos
que algo de instável atravessa nossas crenças, e tantas verdades, a respeito da escolarização.
O enfrentamento está inscrito neste espaço em que um dispositivo sustenta a escolarização
como projeto emancipatório ou desenvolvimentista, mas não consegue estabelecer de
maneira eficaz a governamentalização dessa população, pelo fato até simples de que ela se
nega a participar desse projeto. Portanto, temos um enfrentamento, ainda que silencioso,
pouco delineado, velado, mas vívido e atuante, entre a concepção da finalidade da educação
escolar para adultos, a concepção de escola e de sujeito que ela sustenta e o movimento
resistente da população de pessoas não alfabetizadas que se recusa a ser subalternizada
pelo dispositivo escolar.
Por esses mecanismos o poder atuou sobre a vida escolar de sujeitos adultos não
alfabetizados, dirigindo-a, eliminando-a, protegendo-a ou tornando-a útil. A introdução da
vida no cálculo político é um fenômeno da história das sociedades ocidentais e da sua
formulação enquanto formas de hegemonia político-cultural sobre os povos do mundo a
partir do século XV. A noção de biopolítica instrui um campo de análises que se dedica a
investigar as práticas de poder, desde sua proveniência, atuando sobre as multidões e na
interpelação dos indivíduos. A racionalidade biopolítica primordialmente é dirigida à
administração das forças vitais das multidões que são constituídas, a partir do saber médico
e do saber estatístico, como populações. A incorporação da vitalidade humana como ativo
dos processos de produção é uma condição fundamental para a instalação das sociedades
capitalistas neoliberais, e se desdobra em diversos mecanismos de controle que perpassam
não apenas a certeza de que a vida pode ser politicamente incorporada, mas que seu limite,
a eliminação, também é um horizonte possível das práticas de governo.
A biopolítica é o termo consagrado por Foucault para designar a forma assumida
pelo poder em meados do século XVIII, momento no qual houve uma alteração profunda na
forma como o poder de estado passou a ser praticado. Segundo Castro (2011) foi o geógrafo
sueco Rudolf Kjellén quem primeiramente cunhou o termo com conotação política,
referindo-se ao “estilo de vida” e às formas de lutas que representam uma ameaça à
sociedade. Para Foucault, a biopolítica nasce da crise do modelo de poder soberano e de sua
metamorfose lenta em “nova arte de governar” na qual as práticas de Estado, sob a
influência da economia política, se transformam em razão governamental.
A biopolítica como campo de estudos dialoga com as ferramentas desenvolvidas
para atuar na administração lucrativa da vida humana. Uma dessas ferramentas é a ideia de
escolarização obrigatória e a instituição da escola como espaço dedicado à administração
da infância e à sua produção como corpo social (VARELA,1991). As práticas de biopoder
representam uma especialização sutil e complexa dos mecanismos de controle das
populações porque envolvem a lei, a norma e a subjetividade.
O biopoder corresponde a uma tecnificação das formas de lidar com a vida. É a
incorporação dos processos vitais de uma população na estratégia geral do poder visando à
manutenção dos primeiros e à sustentação e ampliação do segundo (Foucault,2005,p.285).
A análise desses mecanismos reconhece que o poder se manifesta também como técnica de
uso geral, dedicado à regulação de populações inteiras, que surgiam no cenário da
urbanização dos séculos XVIII e XIX como fenômeno sócio histórico associado ao
desenvolvimento do capitalismo, à fase posterior à organização dos Estados nação, à
reordenação das relações entre Igreja e Estados do período pós medieval e à deflagração da
oposição entre classes proprietárias e classes obreiras como forças e questões políticas nos
Mesmo depois do FUNDEB, a incorporação dessas matrículas se deu de forma progressiva só
atingindo o total no ano de 2011.
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territórios nacionais. A atualidade da análise biopolítica reside no fato de esses mesmos
elementos continuarem sendo pontos de singularização das forças que constituem as
relações sociais e aparecerem em dispositivos intrinsecamente relacionados com a arte de
governar presente em nossos dias através da escolarização.
As técnicas disciplinares são incorporadas pelas técnicas biopolíticas, que não se
referem mais ao indivíduo apenas, mas ao corpo social: “depois de uma ánatomo-política do
corpo humano, instaurada no decorrer do século XVII, vemos aparecer, no fim do mesmo
século, algo que já não é uma anátomo-política do corpo humano, mas que eu chamaria de
uma “biopolítica” da espécie humana.” (Foucault, 2005, 289). É sobre a ideia de população
que se inscrevem as contingências biológicas que o poder tenta controlar a partir de então.
Nascimento, morbidade e adoecimento passam a ser alvo de novos saberes médicos e
estatísticos que contribuem para o controle do que se passa nas populações, através da
criação de técnicas que visam a manutenção de suas forças, a otimização de sua vitalidade.
Ao lidar com a população, na primeira versão do biopoder, o que passa a importar é o “agir
de tal modo que se obtenham estados globais de equilíbrio, de regularidade (...) assegurar
sobre eles não uma disciplina, mas uma regulamentação” (FOUCAULT, 2005, p.294).
Retomamos aqui esta discussão mais detalhada sobre a emergência das biopolíticas
para delimitar o nascimento da escolarização básica nesse horizonte em que o poder se
redefine, e às suas técnicas e procedimentos. Concordando com Varela (1991), Larrosa
(1994), Veiga-Neto (2010), a escolarização de massas é uma das práticas sociais mais
articuladas com essa nova forma do poder que emerge entre os séculos XVII e XIX. O projeto
social de escolarização trabalha no espaço do governamento dos perigos à segurança social
das classes proprietárias, o que significa que tal projeto é uma estratégia de dominação
voltada contra as classes do trabalho. A escola configura-se como uma tecnologia de poder
que se tornou eficaz ao ponto de ser quase transparente. A pedagogia é um saber-poder
(VEIGA-NETO, 2010) que traz a possibilidade de lidar com o indivíduo, sobre o qual faz
funcionar a disciplina, mas sem perder de vista a regulação da população. De modo ainda
mais contundente, a escolarização permite que a relação de si para si seja construída no
espaço de formação do sujeito, constituindo assim um circuito onde a internalização da
norma, o controle sobre o corpo e a regulação das massas funcionem de forma articulada e
inseridas numa lógica estratégica baseada na concepção de economia como “boa condução”
na manutenção da vida. As práticas pedagógicas, dentre outras funções, permitem que “se
elabore ou reelabore alguma forma da relação reflexiva do educando consigo mesmo”
(LARROSA, 1994, p.36).
O biopoder se configura como uma tecnologia que busca a segurança da cidade
através da regulação da vitalidade e encontra no processo de eliminação dos perigos à vida
seu ponto polar de intervenção. O processo de eliminação é direcionado não aos adversários
políticos, mas aos que de algum modo representam um perigo, por isso, “a raça, ou o
racismo, é a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade da normalização (...)
o racismo no exercício de um poder assim: é uma condição para que o Estado possa exercer
o direito de matar” (FOUCAULT, 2005, p.306).
O interesse da questão do racismo para o debate sobre a Escolarização de Adultos
reside no detalhe explicitado por Foucault a respeito das formas de eliminação, quando ele
afirma que “é claro, por tirar a vida não entendo simplesmente o assassínio direto, mas
também tudo o que pode ser assassínio indireto: o fato de expor à morte, de multiplicar para
alguns o risco de morte ou, pura e simplesmente, a morte política, a expulsão, a rejeição”
(ibidem, 306, grifo nosso). Destacamos que as formas de eliminação dos perigos não são
exatamente aquelas em que os corpos são despojados da vida biológica, mas também
aquelas em que as condições de vida consideradas essenciais são negadas, ou proteladas,
ou retidas pelos processos de governamentalidade. É pertinente salientar por agora que a
atualidade do tratamento da Escolarização de adultos como biopolítica reside nesse
quadrante em que os saberes tidos como poderosos para a existência considerada plena
numa sociedade neoliberal sejam regulados com parcimônia para alguns grupos sociais e
que isso se faz através da escolarização.
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A escolarização de adultos se constituiu como um dever do Estado de forma mais
consistente a partir de 1988, após vários séculos de sua inscrição titubeante nesta condição.
Os fatores que constituem essa obrigatoriedade são o avanço da lógica do Direito à Educação
ao longo de todo o século XX; a ideia de reparação, que significa, entre outras coisas, o
equacionamento dos efeitos tardios do processo colonizador; a implicação entre trabalho e
educação escolar, que fornece um fundo de legitimidade para a implantação desse
dispositivo legal da obrigatoriedade da oferta escolar para jovens e adultos e se conecta,
obviamente, com as necessidades de mão de obra em processos desenvolvimentistas nos
quais o país sempre está envolto.
Observamos que o Estado brasileiro, em sua intervenção junto às populações não
alfabetizadas, não foi sempre um Estado biopolítico, embora o regime do dispositivo racista
estivesse sempre presente a partir da discriminação racial contra a pessoa negra. Houve
momentos em que o Estado se manifestou a partir dos mecanismos meramente jurídicos,
referindo-se à população adulta não alfabetizada através do binarismo
proibição/permissão relativamente ao acesso à escola. Ao longo de séculos, o Estado
brasileiro, fosse colonial, imperial ou republicano acionou o regime de soberania, através
da lei e dos regulamentos, para determinar quem poderia acessar o conhecimento escolar,
onde, quando e por quanto tempo.
A sustentação dessas práticas encontra sua ressonância em campos tão diversos
quanto o jurídico (que regula), o pedagógico (que formula), o legislativo (que representa),
a sociedade civil (que problematiza). Nesse caso, as práticas de governo, dentre elas os
objetos que costumamos chamar de políticas públicas, representam um dos nós em que a
rede estratégica do biopoder se expressa.
O Estado brasileiro que até um certo momento proibia o acesso de alguns grupos
sociais à Educação escolarizada, sobretudo negros e negras adultos, ao governamentalizar
suas práticas relativamente à Educação de Adultos, passa a oferecer um serviço de
atendimento a um direito, para o qual os sujeitos “livremente” poderiam aceder. Quando
passamos da oposição permitido/proibido para a articulação estratégica do poder em torno
do tema da liberdade, ou seja, das práticas disciplinares para as práticas biopolíticas, a
condição do acesso muda de tonalidade e o que antes chamávamos de “atraso” passa a ser
uma “oportunidade” ou uma “reparação” ou ainda uma “dívida social”. Esse contexto
coincide historicamente com a implementação de políticas de caráter neoliberal durante a
década de 1990.
No tocante à eliminação de um grupo social, o desaparecimento de seus códigos
simbólicos é uma das ferramentas desse genocídio, ou uma de suas etapas. Na condição da
pessoa não alfabetizada interpelada pelo discurso da escolarização, ao que parece a
proposta é suprir uma falta – os saberes da escrita – ao tempo em que se “civilizam” as
populações. Não se trata aqui de reafirmar a falsa oposição, já discutida inclusive pela
própria linguística, entre o oral e o escrito. Trata-se de reconhecer aquela condição de
sujeitos de cultura afirmada pelo melhor da obra Freireana, e pensar que sua corporalidade
não foi assumida pela escola, sua religiosidade não foi assumida pela escola, suas formas de
interação visual e auditiva não foram assimiladas pela escola, cuja pretensão era reafirmar
esse sujeito no lugar de um Outro e ali mantê-lo de forma econômica e eficaz, administrando
sua diferença.
A ordem ética configurada pela percepção de que a extinção da vida (o fato de as
pessoas morrerem se alfabetizar-se) tem sido mais eficaz, na redução dos índices de
analfabetismo (critério estatal do sucesso), que nossas práticas de Educação de Adultos,
defronta-nos com o desafio de encontrar formas de vida em meio aos processos de controle
desenvolvidos em torno das ações alfabetizatórias e escolarizadoras para a população
adulta.
A questão da vida e da morte liga nossa discussão ao tema da vida nua em Agamben.
Para este autor, a vida nua é um processo de segregação e ao mesmo tempo de inclusão
(Agamben,2010). É a partir da inclusão da vida nua, a zoé, no espectro da vida política, a
bios, que se desenha o que, para o autor, é a chave da política na modernidade. A vida nua é
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um termo que se refere à existência biológica do humano, sua inscrição na natureza, numa
espécie, no suporte de um corpo biológico. É essa dimensão que passa a ser alvejada pelas
ações de Estado entre os séculos XVII e XVIII, segundo Foucault. É justamente pela sua
inclusão entre as preocupações do governo, quando a zoé passa a ser compreendida como
um fenômeno de população, para ser então administrada pela razão governamental, que se
constitui para Foucault o momento da viragem do poder soberano para o biopoder.
Para Agamben, no entanto, bios e zoé ocupam uma “zona de irredutível indistinção”.
Foucault, segundo ele, teria marcado a incorporação da zoé pela bios como irrupção,
acontecimento, mas Agamben afirma a antiguidade dessa incorporação, dessa presença e
sua indistinção muito primitiva no campo do político. A negação da zoé se dá no mesmo
passo de sua assunção enquanto problema político. Ela é objeto de ação de governo porque
a vida nua é problemática.
Um dos traços do discurso do analfabetismo, uma das formas pelas quais uma forma
de vida foi transformada em problema social e “falta universal” (no jogo das cadeias de
sentido sobre a sociedade ocidental, ser analfabeto pode ser considerada uma falta
universal), é a associação da situação de analfabeto a condições próximas da natureza.
Expressões como “papagaio velho não aprende a ler”, a associação do analfabetismo à
cegueira, e a associação semântica que vincula o analfabeto ao significante “burro” e ao
significado “ignorante” demonstram, além da característica violenta dos enunciados, que a
luta pela “erradicação” do analfabetismo refere-se a um fundo muito complexo de
significados que a sociedade construiu em torno da pessoa que transita por códigos
culturais diversos daqueles escritos pelas línguas ocidentais modernas. Portanto, esse é um
problema da ordem do colonialismo, e é um problema da ordem do racismo brasileiro em
suas nuances e disfarces.
Um elemento fundamental desse conceito é que ele é originalmente jurídico,
oriundo do direito romano, considerado uma figura arcaica desse código. A vida nua é a
condição do homo sacer, um sujeito cuja condição de ser “matável, mas não sacrificável”,
portanto sua vida não poderá ser eliminada em um ofício sagrado, ao mesmo tempo em que
sua morte será autorizada pelo poder leigo. A pertinência dessa antiga formulação para a
compreensão de situações do contemporâneo reside por sua vez no fato inegável de que
muitas das situações que vivemos no contemporâneo são trespassadas por paradoxos
semelhantes. O fato de que a escola de Educação de Adultos reprova mais do que aprova, de
que insere os sujeitos na escolarização para em seguida permitir situações que o expulsam,
a invisibilidade dessas questões, torna bastante compreensível a necessidade de paradoxos
para auxiliar a leitura dessa realidade.
A condição do sujeito não alfabetizado na sociedade atual parece coincidir com a do
homo sacer. Do analfabeto conduzido da zoé do iletrismo à bios da cidadania, vemos o
próprio espaço do político se constituindo enquanto ato educacional.
Na trajetória da Educação de Adultos, o primeiro argumento utilizado para as
práticas de alfabetização era da ordem da política representativa e relacionava-se à questão
do voto do analfabeto. Alfabetizar-se era o processo que autorizava o sujeito ao exercício
central da política numa democracia representativa. Antes da alfabetização ele se
equiparava à criança ou ao animal. Depois disso ele se equiparava ao eleitor. Mais do que
isso, se toda educação é ato político, a biopoliticidade das práticas escolares para adultos,
em toda a sua paradoxal profusão de enunciados que ressaltam tanto o direito a estudar
quanto a inferioridade social do analfabeto, aparece aqui como questão estratégica da
gestão social de populações marcadas para viver de alguma forma, ou para morrer de algum
modo.
Agamben defende ainda que o biopoder é uma manifestação paroxística da
soberania e que a zoé nunca esteve fora da vida política e sempre foi de alguma forma
presumida pelo poder, de modo que o princípio de deixar viver e fazer morrer parece nunca
ter sido abandonado. Para Foucault, as formas da governamentalidade variam no tempo,
mas, de algum modo, se articulam em arranjos estratégicos no presente “é isso que vocês
veem no mundo moderno, o mundo que nós conhecemos desde o século XIX, toda uma série
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de racionalidades governamentais que se acavalam, se apoiam, se contestam, se combatem
reciprocamente.” (FOUCAULT, 2008, p.424)
A vida do sujeito é o alvo das estratégias que configuram o dispositivo mais geral da
escolarização de adultos (LARROSA, 1994; CARVALHO, 2012; TRAVERSINI, 2003) e, nesse
sentido, a EJA é um caso bastante peculiar de biopolítica. Agamben esclarece que “Aquilo
que define a condição de homo sacer, então, não é tanto a pretensa ambivalência originária
da sacralidade que lhe é inerente, quanto, sobretudo, o caráter particular da dupla exclusão
em que se encontra preso e da violência a qual se encontra exposto.” (2010,p.84).
A dupla exclusão refere-se à condição prescrita no direito romano, em que o homo
sacer não está nem na condição de objeto da lei divina, nem de objeto do direito humano. Se
a escrita é um soberano ou, sem forçar o conceito, é um instrumento da soberania, ou do
poder, numa sociedade que a institui como norma de existência, é necessário que o sujeito
se alfabetize para que o soberano possa exercer sobre ele, de forma mais pertinente, seu
direito de vida e morte. O analfabeto precisa estar dentro da lei. Quiçá (e agora forçando a
imaginação sociológica), sabendo dessa possibilidade, as pessoas produzam o abandono da
EJA, como resposta a esse espaço evasivo com que são interpeladas pelas práticas de
governo. As aproximações entre a condição do analfabeto e a de homo sacer podem ser
refletidas à luz desta “ameaça” do político:
A déliaison não deve ser entendida como a dissolução de um vínculo
preexistente (que poderia ter a forma de um pacto ou de um contrato);
sobretudo o vínculo tem ele mesmo originariamente a forma de uma
dissolução ou de uma exceção, na qual o que é capturado é, ao mesmo
tempo, excluído, e a vida humana se politiza somente através do
abandono a um poder incondicionado de morte. (AGAMBEN, 2010, p.91).
Ora, a criação de uma população a quem é postergada sua inserção em plenitude na
esfera social, o tempo do adiamento produzido pelas opções políticas que sempre deixaram
a Educação de adultos para depois, a ausência como alegoria da Escolarização de Adultos
remete à exceção explicitada por Agamben, embora não se caracterize como uma técnica de
governo que seja especialmente rara em sua aplicação (2004,p.13).
O lugar da exceção é um lugar de abandono (AGAMBEN,2004,p.12) sob duas formas:
estar abandonado à lei, ou seja, sob a lei, e estar esquecido pela lei ou fora dela, um espaço
de indeterminação, uma deriva do horizonte normativo que, no contexto da
redemocratização brasileira que inclui a democratização da educação escolar, deveria
conter um ingrediente fundamental de “garantia de direitos”.
O estado de exceção refere-se ao modo com que uma anomia é incorporada pela
norma jurídica, é o momento em que a lei precisa aceitar sua própria ausência. Quando o
sujeito é interpelado pela retórica da alfabetização a escolarizar-se, observamos que o
movimento de inclusão a que é instado produz uma série de ausências, estados de
excepcionalidade em que sua inclusão é proscrita do espaço legal escolar. Essa inclusão pela
ausência é visível na discursividade sobre a EJA que remete, virtualmente, para a questão
da evasão, em enunciados fartamente reproduzidos que afirmam “o principal problema da
EJA é a evasão”.
A polaridade da sociedade entre alfabetizados e não alfabetizados, com o número
dos que carregam essa marca decrescendo “oficialmente” a cada biênio, ao lado da ineficácia
dos sistemas escolares em garantir a realização de algumas promessas aos não
alfabetizados (mobilidade social entre elas) denota um cenário onde o “corte entre o que
deve viver o que deve morrer” embora tênue em nossa atualidade, mantém-se e incorporase à experiência de vida de milhares de pessoas.
No interior da ordem biopolítica o racismo de estado constituiu legalidades para
estados nacionais atuarem contra populações que representavam perigos e que “era preciso
expulsar por razões de ordem política e biológica ao mesmo tempo” (FOUCAULT,1999,
p.101). É com base nos traços dessa relação política com a vida que a condição das pessoas
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não alfabetizadas se aproxima do lugar estranho e paradoxal da vida nua, da captura da vida
política pelo mecanismo da biopolítico, que a circunscreve a homo sacer “sem maiores
constrangimentos”. É também no alongamento dessa análise sobre o comportamento da lei
diante dos indivíduos acionados nessa ordem biopolítica que podemos definir os traços da
exceção que caracteriza as práticas de escolarização de pessoas adultas.
Ao articular Foucault e Agamben neste estudo, relacionamos a biopolítica
Foucaultiana, como uma análise das práticas de poder e dos jogos de veridição, com os
conceitos de Estado de Exceção e de Homo Sacer. Dois esquemas emergiram desta
articulação: primeiro, tomamos como objeto as ações de Estado, sua ordenação estratégica,
e investigamos por quais meios os enunciados da escolarização se pronunciam sobre as
pessoas adultas; o segundo ocupou a linguagem biopolítica de Agamben, o conceito de vida
nua, para discutir o caso dos indivíduos interpelados pela escolarização, permitindo-nos
falar, dar nome às condições em que são inscritos sujeitos dos quais o sistema não necessita,
mas que deve atender de alguma forma, incluindo-o em sua oikonomía. Seu caráter de
Estado de Exceção pode parecer uma visão muito pessimista sobre uma prática que em
geral é permeada por enunciados de carinhos, afagos, ajudas, pequenas vitórias e outros
tipos de filantropia. Mas também é real que não avançamos ao considerar apenas os
aspectos “dourados” de uma prática. É por essa razão, e ademais pelo compromisso
inevitável com o presente, que precisamos investigar as estratégias de poder e, a partir
delas, compreender onde estamos enredados e como nos desenredar dos processos de
dominação no campo da Educação de Jovens e Adultos.
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RESUMO: Este ensaio é a expressão de um conjunto de pesquisas que vem sendo realizadas
há algum tempo pelo “Grupo de pesquisa e experimentação teatral Arte e Pensamento”. O
grupo estuda diretamente o tema da biopolítica e seus diversos desdobramentos, utilizando
a prática teatral como expressão dessas temáticas, em pequenas montagens, mas
principalmente atua como experimentação e pesquisa de modos de vida que escapam de
certas estratégias biopolíticas. Este ensaio aborda este trabalho, discutindo a noção de um
sujeito biopoliticamente correto e criações que escapam continuamente de seus domínios.
Assim como experimentaremos neste evento, os limites de nossas conversações,
escolhendo a expressão teatral para abordar a biopolítica; assim na escrita também,
forçando os limites de um ensaio, partiremos da evocação de uma cena, “um primeiro ato”,
convidando, desde já, a uma inserção neste universo.
PALAVRAS-CHAVE: biopolítica, sujeito biopoliticamente correto, estratificações/
desestratificações, experimentações teatrais
ABSTRACT: This essay is the expression of a set of surveys that have been conducted for
some time by the "Research Group and theatrical experimentation Art and Thought ". The
group directly studying the topic of biopolitics and its various developments, using
theatrical practice expressing these themes in small assemblies , but mainly acts as
experimentation and research of ways of life that escape certain biopolitics strategies. This
paper discusses this work, discussing the notion of a subject right biopolitically and
creations that continually escape from their domain. As we experience this event, the limits
of our conversations, choosing theatrical expression to address biopolitics; so in writing as
well, pushing the limits of an essay, we start from the evocation of a scene, "a first act,"
inviting the outset to an insert in this universe.
KEYWORDS: biopolitics, subject biopolitically correct, laminates / desestratificações ,
theatrical trials.

CENA
Consideremos um sujeito que aqui chamaremos de sujeito biopoliticamente correto
no centro de um palco bem iluminado. Ele está sentado em uma espécie de trono que lhe
serve muito bem. Não poderemos dizer, de todo, que está confortável, pois se envolve
constantemente numa espécie de vigília, onde pretende controlar qualquer coisa que lhe
escapa, qualquer coisa que ameace suas crenças ao redor daquilo que supostamente lhe
constitui, a saber, um organismo, um conjunto de interpretações, uma subjetividade. Ele
reitera continuamente aquilo que é; seu lugar, sua propriedade de sujeito.
Psicóloga, Dr.ª em Filosofia, Coord. do Grupo de pesquisa e experimentação teatral autônomo que
apresenta neste evento a esquete teatral “Identificação”. Este grupo nasceu de um projeto de
extensão no Centro Universitário IPA e atualmente trabalha de maneira independente, sem relação
institucional. Apresentações, de 2012 a 2015: Centro Universitário Metodista IPA, I Festival de Teatro
Internacional de Porto Alegre/ Teatro Túlio Piva; Mostra de Práticas de Psicologia e Arte/ CCMQ
(selecionado como um dos 21 trabalhos do RS de Psicologia e Arte); Seminário sobre o Tempo na
SPRGS (Sociedade de Psicologia do RS), Seminário “Arte, Jogo e Pensamento – variações” (IPA),
Encontro de Psicologia Social, Sociedade de Psicologia do RS no Ciclo de Discussões “A diversidade
da Psicologia na prática da diversidade”; Conselho de Psicologia do RS.
1
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Fora do palco, mas também atravessando o palco insistentemente, outros seres
aparecem. Sem tronos e sem contornos muito definidos. Eles não se opõem ao sujeito
biopoliticamente correto, mas diferem deste radicalmente. Entre esses trajetos errantes
inventam encontros e constituem mundos que enfraquecem o reinado do bem situado
sujeito. É na consequência de suas ações que esse enfraquecimento acontece. Suas lutas,
portanto, não são contra o sujeito. Mas é preciso dizer que, ao criarem outras
experimentações de vida, o reinado do sujeito biopoliticamente correto vai afundando
pouco a pouco. Não de uma vez por todas. Ele ressurge com força total aqui e ali,
intimidando o aparecimento de qualquer coisa que possa dele diferir, mais do que isto, tenta
sempre capturar qualquer diferença, afirmando que ela se refere a ele. Mas não se enganem.
Olhando bem de perto, o sujeito biopoliticamente correto morre de medo de tudo que varia
e por isso vigia, vigia, vigia.

PERSONAGENS E SEUS CENÁRIOS
O sujeito biopoliticamente correto
O sujeito biopoliticamente correto 2 é aquele que adere maciçamente aos estratos
antropomórficos como única composição humana, rebatendo-se sobre a subjetividade, a
significação, o organismo. Consumidor voraz dos traços de identificação de cada um desses
âmbitos; está em conformidade com certas estratégias biopolíticas que tentam fazer a vida
coincidir com um sujeito bem fundado, ou ainda com um recorte bem definido de indivíduo,
onde o “fazer viver” está intimamente ligado ao “como viver”. Esta conexão, detalhada por
Foucault, traz a inclusão, cada vez mais radical, de uma intervenção sobre o vivo, de maneira
que se assegure a sua inserção no aparato produtivo das maquinarias capitalistas.
O sujeito biopoliticamente correto aparece então com esta prevalência de modos
demasiadamente humanos, onde é interessante, para a manutenção de determinadas
ordens sociais que os processos mais elementares da vida sejam conformados a uma severa
estratificação.
Embora sejamos atravessados pelos estratos biológico e físico-químico, são esses
três estratos - a subjetividade, o organismo, a significação – (Deleuze e Guattari, 1980) os
estratos majoritários que nos aprisionam em experiências redundantes, em conformidade
com uma lógica predominante na história do pensamento. Este pensamento refere-se, entre
tantas outras características, ao tratamento dado àquilo que difere ou escapa do que
supostamente é a identidade primeira. Essa linhagem ocidental elege a identidade como
ordenadora da desordem que o mundo em devir apresenta.
Destacamos um modo de subsunção da diferença à identidade por acreditarmos que
aí reside uma aliança com os processos de subjetivação excessivamente atrelados aos
estratos antropomórficos. Há uma conformação da subjetividade a uma estratificação
demasiado modelar, identitária, composta de elementos supostamente coesos. Unificações
que a Filosofia, Sociologia e Psicologia principalmente, em suas distintas concepções, se
ocuparam em nomear como eu, estrutura, identidade, configurando protótipos de uma
subjetividade privada. Sem querer aglomerar vários conceitos como se fossem um só, o que
destacamos aqui é a afinidade entre eles e a afirmação de uma subjetividade
demasiadamente estratificada sobre traços de identificação. Esses traços são aqueles que
remarcam modos de existir conectados a estratégias biopolíticas que esquadrinham nossas
experimentações vitais. A tentativa é sempre de captura de processos, de modo que estes se
rebatam sobre uma subjetividade redundante, um corpo organizado, um conjunto de
significações interpretadas segundo esta lógica.
Esses estratos com que nos constituímos remarcam essa lógica identitária, na
medida em que aquilo que lhes escapa, isto é, as linhas desestratificadoras que lhes
46F46F

Esta noção foi utilizada na Tese de Doutorado “Poéticas do Acontecimento políticas do
imperceptível” (2013), apenas tangenciando o desenvolvimento dos temas principais. Aqui, o intuito
é delinear esta noção, explorando suas relações.
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percorrem são frequentemente interpretadas como diferenças em relação às identidades
dispostas como fundamentos ordenadores e consequentemente reterritorializadas sob
estes mandatos. A diferença, rebatida sobre a identidade, neutraliza-se em favor de uma
relação que obedece a identidade como princípio. É o caso da diferença subordinada ao
Mesmo, ao Análogo, ao Semelhante e à Oposição – o que Deleuze (2003) chama de
quádrupla raiz da representação que acaba por não permitir diferenças de diferenças.
As diferenças não estão em relação a identidades, somente há diferenças em relação.
Isto, se não respeitamos mais a identidade como princípio ordenador do mundo e de nós
mesmos. Quando a diferença é tratada como oposição está subjugada pela força da
identidade à qual se opõe, isto é, ao se opor, funda sua ação a partir do jogo ditado pela
identidade. Em um nível molecular, dos afetos e dos modos com os quais nos expressamos
no mundo, esta conformação a uma identidade aparece, não somente pelo fato deste
tratamento à diferença estar presente há muito na história do pensamento, mas por ser, a
cada dia, reeditada por uma rede de estratégias que produzem uma vontade de identidade.
A busca por uma verdade de si mesmo aparece conectada a padrões identitários disfarçados
de uma pluralidade de diferenças. Vê-se a diferença receber seguidamente um tratamento
identitário - “a minha diferença”, “a sua diferença”; ou ainda nos jargões onde se esconde
uma crítica fácil e estéril em defesa dos deficientes, dos loucos, dos negros, das mulheres,
etc. – os “diferentes”. Diferente de quem, resta perguntar? Qual o modelo que está aí como
um pressuposto implícito? Quando movimentos sociais, por exemplo, aparecem ainda “em
defesa de” – dos negros, das mulheres, dos índios - das chamadas minorias e se põe em luta
contra uma identidade maior – homem, branco, civilizado; criam uma oposição a uma
suposta identidade primeira, mas a partir de outra identidade. Quem são as mulheres, os
negros, os índios, quando assim tratados, senão uma massa homogeneizada e unificada
cercada e definida por uma variável que quer explicar tudo? É bom declarar que
defendemos igualdade de direitos, ações afirmativas e um conjunto de ações que provocam
os regimes de verdades em vigência. O que tratamos aqui é de uma vontade de identidade
presente na defesa da diferença sob o jugo da identidade.
Como resistir a uma identidade homogênea e unificadora defendendo-se ou
atacando com outras identidades homogêneas e unificadoras? A luta assim está viciada e o
que se respeita, sem o saber, é o poder de uma identidade primeira contra a qual se insurge.
Avaliamos, com Nietzsche, a expressão de ressentimento que aí habita. Por que
elegemos a identidade e tentamos organizar o mundo e a nós mesmos a partir deste eixo,
senão por uma reação à variação, uma reação ao devir incessante de tudo? Por que a ideia
de identidade resiste como se aí residisse uma força? Não se trata de uma fraqueza? Se há
ressentimento em relação a tudo que muda, varia constantemente, não seria a expressão de
uma vontade fraca, escrava?
A vontade de identidade que aparece como resistência a um poder homogeneizador
é um grito desesperado. Ele está mergulhado na crença em uma suposta dimensão que o
poder ainda não teria atingido – a alma, a essência, uma cultura específica, o inconsciente
ou como se diz ainda “o que somos verdadeiramente”. Esta crença em um reduto intocável,
uma subjetividade pura ou essencial, ao invés das garantias sonhadas, dá condições de
eficiência para muitos projetos biopolíticos que incluem esta crença em seus investimentos.
Reafirmamos que há uma afinidade entre um conjunto de táticas biopolíticas de cooptação
das forças vitais e a crença de que nos constituímos, mesmo que mudando constantemente,
a partir de um substrato que nos definiria de algum modo. Substrato este em consonância
com nossas estratificações mais duras.
Combater essas táticas é combater a si mesmo, ou na direção que aqui trabalhamos,
combater a ficção de um si mesmo.
Se houve um tempo onde podíamos apontar o inimigo, a repressão, o controle; este
tempo não é o nosso. Um poder sobre a vida atravessa o nosso corpo, nossos afetos, nossa
sensibilidade de uma maneira violenta e perspicaz. Não se trata de uma ideologia a
combater, como se o poder fosse externo e o sujeito maciço, trata-se de percebermos os
entrelaçamentos entre as capturas em que nos constituímos e os processos singulares que
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escapam continuamente, por onde nos inventamos. Em nós, nos grupos, nos movimentos,
nas instituições, na política (macro e micropolíticas); de maneira a inventar outras zonas de
criação que suportem por algum tempo a raridade que portam, a novidade que abre picada
no mundo.
Assim, a luta toda começa em nós mesmos quando sentimos que nossas crenças se
envolvem menos com a criação de mundos e daquilo que nos tornamos continuamente e
prioritariamente com ordens invisíveis que indicam o que deverá ser corrigido.
A velha questão “o que me falta?” presidindo os pesados cotidianos; a velha questão
“o que te falta?” presidindo uma psicologia corretiva, uma educação normativa, uma vida na
média – medíocre.
O que propomos é uma abertura que considere a diferença livre dos grilhões da
identidade. Constituir lutas pela expressão de diferenças e não de outras identidades. A
abertura de um campo fértil para novas políticas que hoje desconhecemos, e que por isso
mesmo indicam: nós não estamos dados, nem o mundo.
Personagens sem contorno
Difícil precisar esses personagens. Eles não correspondem a nenhuma centralidade
que os definiria. São mais processos do que pessoas. Ganham seus nomes conforme os
encontros que fazem. Não possuem um substrato permanente por onde poderíamos dizer:
-“isto é...”. Perturbam nossos vícios ontológicos alinhados com o sujeito biopoliticamente
correto.
São processos de dessubjetivação que aparecem como expressões de resistência ao
modo biopoliticamente correto. Em geral aborda-se sob o nome de subjetivação um modo
intensivo e não um sujeito pessoal (Deleuze, 1998). Mas nota-se que muitas vezes, a
contragosto daquele que fala ou escreve sobre estes conceitos, os processos de subjetivação
são compreendidos ainda dentro de um enfoque estruturante. Ou seja, muitas vezes são
abordados, ainda que com modificações importantes em relação à noção clássica de
subjetividade, com certa fidelidade aos pressupostos que sustentam uma subjetividade que
se desfaz, mas que ainda mantém um substrato permanente.
Mesmo compreendendo que os processos de dessubjetivação criam outros modos
de se subjetivar e que dessubjetivar e subjetivar são processos simultâneos, não se trata
aqui de um mero preciosismo conceitual. Nosso grifo na dessubjetivação se dá pela
necessidade de um foco em processos que incidem sobre uma desestratificação (implicados
nas estratificações deste mesmo processo), isto é, acreditamos que a problematização
desses processos e as suas experimentações - âmbitos indissociáveis – oferecem
ferramentas importantes na resistência ao que chamamos de sujeito biopoliticamente
correto.
Trata-se aqui de privilegiar diferenças livres, de liberar a diferença do jugo da
identidade, constituindo experimentações que façam fugir o sujeito biopoliticamente
correto, fazendo vazar sua prevalência. Para tanto, a consideração da vida como um
processo de diferenciação constante, forçando a invenção com este campo problemático.
Nesses trânsitos nos fazemos e fazemos mundo. Não para nos tornarmos subjetivamente
robustos, ao contrário, para experimentarmos uma espécie de descontorno que cria um
corpo mais resistente à homogeneidade e mais criador em relação a este processo constante
de diferenciação. Outras formas de sentir que nos arrancam de uma forma ilusória bem
acabada, rebatida estritamente sobre os estratos antropomórficos. O descontorno refere-se
a esses processos que desestratificam, estratificando-se em um corpo mais intenso que o
corpo funcional do organismo, em subjetivações evanescentes, numa produção de
diferenças que não respeitam as significações identitárias. Experimentações talvez mais
abertas a linhas desestratificadoras que consideram um humano em relação com forças
não-humanas, numa composição aberta.
Podemos dizer que exercitamos pouco uma constituição que está permanentemente
em devir e isto nos faz alvos mais certeiros de muitas estratégias biopolíticas. Quanto mais
coesos e mais identificados a uma unificação individual, pessoal ou estritamente humana,

– 1278 –

mais facilmente capturáveis, porque justamente mais subjetivados em torno do que estas
mesmas estratégias produzem. Daí a necessidade de marcar os processos de
dessubjetivação, pois mesmo que estejam implicados em modos de subjetivar, a
necessidade é indicar que estes modos se abrem outra vez para rotas imprevisíveis e que
não cessam nenhum instante de serem atravessados por isso.
Não fazemos aqui, é preciso marcar, um elogio ingênuo aos processos de
dessubjetivação, como se eles fossem, por si só, garantias de experimentações mais
potentes. Não há aqui uma moralização desses conceitos, apenas uma acentuação na
instabilidade e transitoriedade que eles apresentam, indicando uma desconstrução
contínua, mesmo que esta se faça sempre implicada em novas construções. Daí a invenção
de saídas sutis o bastante para dessubjetivar/subjetivar num encontro mais amistoso com
aquilo que varia, experimentando o que ainda não sabemos. Não há de saída nenhuma
garantia, é preciso somente doses de prudência (Deleuze e Guattari, 1980) para que não nos
precipitemos em desterritorializações abruptas ou reterritorializações duras demais.
Experimentações.

ESQUETE TEATRAL IDENTIFICAÇÃO
O trabalho “Identificação” é marcado pelo conceito de identidade. A identidade há
muito é bandeira de demarcação de terra, de cultura, de riqueza, de miséria. A identidade
está nas bandeiras do mundo, dizendo quem vale ou não vale, quem pode viver e quem pode
morrer. É a identidade que fez e ainda faz a guerra ser justa e também justifica atualmente
a morte de milhares de pessoas em naufrágios no Mediterrâneo antes de chegarem à
Europa, que por sua vez se abstém de qualquer ação e de qualquer responsabilidade e, sem
pudor, revela seus discursos mais sórdidos em defesa de uma identidade.
A identidade é também marca de um sujeito personalista que vigia a vida para que
não se afaste muito de sua suposta linhagem identitária – “eu sei quem eu sou”. E que
também se ressente com o tempo que passa, com a variação e, portanto, com a vida e consigo
mesmo, sendo o termo “identidade ressentida” uma redundância.
A identidade é também o que anima os binarismos homem/mulher, adulto/criança,
branco/preto, bem/mal. De que lado você está? Qual o seu contorno?
E por que há uma inteligência veloz na constituição de estratégias biopolíticas
entendeu-se há muito que para capturar forças mais inventivas é necessário um conjunto
de sensações que nos façam crer que podemos ser muitos, variados, plurais, desde que
estejamos atentos às identidades que cada novo perfil desenha. Governar a liberdade,
produzir desejo em série são projetos que não vem de fora, estão instalados em nossas
vísceras. Mas logo nós? Nós que tão ingenuamente só queremos saber quem afinal somos?
Em nosso trabalho de pesquisa e experimentação teatral nos interessamos por
aquilo que escapa ao sujeito biopoliticamente correto e pela criação de outros modos de
viver e pensar.
Criações que se compõem num trânsito com aquilo que varia, selecionando disso, os
encontros que potencializam uma existência que não se pretende mais coesa e homogênea,
mas inacabada, sem que isto lhe confira nenhuma precariedade. Nada falta a este
inacabamento, ao contrário, ele aparece como a celebração de uma comunhão com a poiesis,
com a variação, com o devir incessante. Interessa-nos, portanto, criações que experimentem
uma espécie de inacabamento, do mundo e de si mesmo, num exercício constante com a
variação. Experimentações que perturbem o hábito de corresponder às demandas deste
tempo, numa resistência que não é heroica – resistência esta ainda fundada na subjetividade
robusta – mas numa resistência que inventa ações que construímos a partir do encontro
entre os corpos, a partir dos acontecimentos e de suas aberturas, de onde selecionamos
aquelas que queremos fazer vicejar. É em meio a isto que podemos criar políticas, em meio
àquilo que acontece. As políticas não se fazem com aquilo que já supostamente portaríamos
como possibilidades a espera de uma atualização, mas com aquilo que se cria a partir do que
acontece. É aí que estão nascedouros, dos quais não podemos prever os trajetos. Eles tanto
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podem constituir micropolíticas e macropolíticas resistentes a certa maquinaria biopolítica,
como políticas que lhe fortalecem. A questão que se impõe é como estar atento e como
compor com aquilo que acontece, antes que a novidade seja capturada num estado de coisas
que pode paralisá-la. Ao mesmo tempo, como, a partir do que acontece, agarrar uma espécie
de estado nascente e constituir políticas com isso? Talvez construindo deslocamentos do
sujeito biopoliticamente correto que atravessa cada um de nós, em níveis distintos de
pregnância, ações que inserem um pequeno deslocamento, delicadas relações de diferença
que vão introduzir outras regras, outro jogo.
O trabalho com o teatro tem nos feito experimentar uma série de desafios em relação
a isto. Um deles é expressar essa constelação de conceitos com a arte teatral. Deleuze e
Guattari (1992) dizem que enquanto o filósofo pensa por conceitos; o artista pensa por
afectos e perceptos, criando sensações. É aí que estamos, nesse encontro.
O teatro pode ser um reprodutor contemporâneo, um espelho daquilo que a cultura
aplaude e legitima. Pode ser nesta direção, um teatro contemporâneo. Concordamos com
Nietzsche (1983) quando este avisa sobre uma adesão cega ao que é contemporâneo. Ele se
interessa por uma resistência ao tempo, em favor de um tempo que virá. Daí a importância
do que é extemporâneo e que se insurge no tempo, mas que não coincide com ele. Nem
elogio cego ao contemporâneo, nem conservação de um passado pretensiosamente melhor,
nem esperança num futuro, mas invenção do tempo, neste tempo.
O teatro pode, portanto, ao inventar outras maneiras de estar no mundo, produzir
contágios de extemporaneidade que perturbem nossos assujeitamentos. Tanto em quem
atua, como em quem participa como “público”, embora estes lugares também possam ser
desfeitos em sua ordem. Não buscamos, por isso, um trabalho que represente uma história
bem contada, mas, ao contrário, consiga minimamente, a partir de sensações, perturbar a
legitimidade de outras histórias bem contadas - as histórias a cerca de um corpo organizado,
de significações redundantes, de uma subjetividade escrava.
E na tentativa de partilhar um tanto desses desafios, e quem sabe, sem nenhuma
pretensão, forçar quem lê este ensaio ao exercício que fazemos; evocamos, para finalizar, a
cena inicial, o primeiro ato de que partimos. Lá está o sujeito biopoliticamente correto, lá
estão os personagens sem contorno, lá estamos nós. Perguntamos então, sem que haja
resposta alguma atrás da página onde poderíamos conferir a sua adequação: o que podemos
criar nos próximos atos?
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RESUMO: Sem dúvida, a temática sujeito configura-se como categoria controversa na cena
contemporânea, qualquer juízo ao redor dela agudiza suas análises e induz a configurar
diversas redes de significação, quer seja no âmbito da educação, filosofia, política ou
qualquer campo das ciências humanas e sociais. Ciente da importância de se debater a
temática do sujeito nos dias atuais e a fim de prolongar esta discussão sempre aberta, o
presente artigo objetiva tematizar a questão do sujeito, retomando as abordagens de
Jacques Derrida a partir da perspectiva da desconstrução. Assim, interessou também
analisar como está sendo narrada e identificada a expressão sujeito na pesquisa brasileira
contemporânea do campo educacional, apresentando um panorama de sua utilização nos
artigos publicados no período 2008 – 2014 em três revistas brasileiras especializadas no
campo educacional. Este artigo irá abordar a síntese do estudo que faz parte da pesquisa em
andamento intitulada “Metodologia de projetos no ensino médio e processos de
subjetivação da juventude”, desenvolvida no programa de Pós-graduação em Educação da
Universidade de Rio de Janeiro.
PALAVRAS CHAVE: Sujeito. Desconstrução. Jacques Derrida.
ABSTRACT: Without a doubt, the theme subject is configured as a controversial category in
the contemporary scene. Any judgment that is woven around it sharpens their analyzes and
induces configure various networks of meaning, whether in academy, philosophical,
political or any other field of the humanities and social sciences. Aware of the importance
of generating debates around the notion of subject and in order to prolong this discussion
that is always current, this paper aims to thematize the question of subject, taking up the
ideas of Jacques Derrida from the perspective of deconstruction. In this regard, we also want
to analyze how it is being told and identified the expression subject in contemporary
Brazilian research in Education, presented an overview of their use in articles published in
the period 2008-2014 in three specialized Brazilian magazines in the academic field. This
article will address the synthesis of study is part of ongoing research entitled "Methodology
for secondary education projects and processes of subjectivity of youth" advanced in the
Post-Graduation Program in Education of the Rio de Janeiro State University.
KEYWORDS: Subject, deconstruction, Jacques Derrida.

DE VOLTA AO COMEÇO... OU A LIQUIDAÇÃO DO SUJEITO
A questão do sujeito é atravessada por debates teóricos e políticos que dão conta de
sua condição extremadamente controversa que é ao mesmo tempo evidente e não evidente.
Por um lado é uma evidência óbvia, considerando que, em quase todas as línguas existe uma
primeira pessoa do singular categorizada como sujeito; mas é também uma evidência à
reflexão, como indicado por Derrida: “‘Quem vem depois do sujeito? ’, ‘quem’ quiçá já nos
aproxime a uma gramática que não estaria mais assujeitada ao ‘sujeito’” 2. Sem sombra de
46F46F

MONTAÑO, M.R.B. Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação (ProPEd - UERJ) na
linha de pesquisa Infância, Juventude e Educação, pesquisadora adjunta do grupo Diferença,
Desigualdade e Educação Escolar da Juventude (DDEEJ) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
com o apoio do CNPQ.
2 O texto em espanhol é: “¿Quién viene después del sujeto?”, el “quién” quizá ya haga señas hacia una
gramática que no estaría más sujetada al “sujeto”. A tradução corresponde a um trecho da versão em
castelhano da entrevista entre Jean-Luc Nancy e Jacques Derrida, intitulada «Hay que comer» o el
cálculo del sujeto (versão em espanhol de Virginia Gallo e Noelia Billi) publicada na revista Confies
No. 17 Buenos Aires cujo texto será referenciado ao longo deste artigo. A tradução deste trecho é de
minha parte, assim como o de todos os trechos referentes à entrevista. A entrevista com Derrida foi
1
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dúvida, qualquer juízo ao redor destas análises induz a configurar diversas redes de
significação, quer seja no âmbito da educação, filosofia, política ou qualquer outro campo
das ciências humanas e sociais, circunscrevendo um universo de problematizações que
convidam a (re)pensar a temática do sujeito e suas diversas variações (sujeito cartesiano,
sujeito de direitos, sujeito gênero, sujeito insolado, etc.) por vezes presentes nos discursos
contemporâneos.
No entanto, poderia se pensar que a noção de sujeito não é tão evidente: Onde está
aquele sujeito? O que ele é? Qual é a sua essência? É uma aparência ilusória ou uma realidade
fundamental? O acento interrogativo destas enunciações indica a conveniência de refletir
sobre essas questões que pelo fato de não ter um significado claro e imediato, e não ter
encontrado uma resposta direta e única, são problemáticas, são questões que se encontram
atualmente e, talvez, inesgotavelmente, em debate.
Como indicado em linhas anteriores, a temática do sujeito na cena contemporânea é
controversa. A desmontagem a que está sendo submetida esta noção é uma questão de
implicações profundas que repercutem diretamente em uma vasta gama de aspectos
significativos da vida humana. Esta desmontagem ou desconstrução aberta pela época dita
“pós-moderna” e produto de um longo e complexo processo histórico, permeado pela crise
da representação do modelo sujeito – objeto, pela “revelação” do inconsciente e, destarte,
pelas questões referentes à linguagem, mostra-se bastante atual e relevante.
Embora se tenha conhecimento de algumas das já consolidadas abordagens ao
respeito da noção de sujeito, considera-se tarefa difícil pretender estabelecer aqui, quem,
quando ou por onde começa o questionamento epistemológico de sua existência. Essa
complexidade é gerada principalmente pelo fato daquelas indagações terem surgido a partir
de uma série de circunstâncias inter-relacionadas em contextos de pensamento pelos quais
a noção de sujeito tem sido disseminada, contribuindo a partir de acertos e desacertos, na
configuração da sua noção.
Pois bem, o sujeito, o grande “arkhé” da filosofia moderna, associado às ideias do
humanismo, individualismo, e consciência, foi proclamado nos últimos tempos por
abordagens provenientes do marxismo, positivismo, estruturalismo e do pós-modernismo,
ou resultantes da fusão de algumas dessas correntes, simplesmente como “ultrapassado”.
Para esclarecer estes pressupostos é pertinente referir à questão do sujeito colocada
por Jean-Luc Nancy em 1986 e dirigida a vários autores com orientações distintas de
pensamento, dentre eles Jacques Derrida, que de alguma forma problematizavam a maneira
tradicional de pensar sobre sujeito e sobre humanismo. Este é o tema de uma longa conversa
de Nancy com Derrida, que começa questionando o pressuposto da existência de um sujeito
que teria sido liquidado. Ante a pergunta: “Quem vem após o sujeito 3?”, questão iterada em
épocas de discussões, acabamento e morte de um sujeito que parece, pelo contrário,
continuamente revitalizado, Nancy apresenta uma justificação nos seguintes termos:
467F467F

Uma das principais características do pensamento contemporâneo é o
pôr em questão a instância do ‘sujeito’, de acordo com a estrutura, o
sentido e o valor subsumidos sob este termo no pensamento moderno de
Descartes a Hegel, se não a Husserl. [...] Um discurso difundido em uma

inicialmente publicada, em parte, num volume especial da revista de filosofia Topoi, de língua inglesa,
em torno da questão “Who comes after the subject?” Uma edição francesa deste mesmo volume foi
publicada no ano seguinte em Cahiers Confrontation, revista dirigida por René Major intitulada “Il
n’y a jamais eu pour personne Le Sujet, voilà ce que je voulais commencer par dire. Le sujet est une
fable”. A edição francesa contém a entrevista de Derrida na íntegra. Uma edição americana ampliada
intitulada "Eating Well," or the Calculation of the Subject: An Interview with Jacques Derrida,
contendo, igualmente na íntegra, foi publicada no livro Who Comes after the Subject. Routledge. Os
trechos aqui citados são retirados da versão em espanhol.
3 A pergunta que orienta o debate é: “Quem vem depois do sujeito? Um discurso, em uma época
recente, concluiu pela sua liquidação”.
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época recente proclamou a simples ‘liquidação do sujeito’. (Derrida,
2005, p. 1)
A menção da expressão “liquidação do sujeito” remete à necessidade não da morte
ou do retorno ao sujeito, pelo contrário, à busca de uma experiência em direção a um alguém
mais – a um mais alguém “além do sujeito” 4 de frente à “equivalência infinita de um porvir
ilimitado” 5.
A partir da pergunta e da justificação apresentada por Nancy, Derrida problematiza
um aspecto que gostaria de referir aqui por oferecer abordagens relevantes no
desenvolvimento desta temática: a ideia de aniquilamento, de fim ou, como se lê no texto de
“liquidação do sujeito”. Ao que Derrida faz questão de deixar clara a sua discordância,
expondo o problema nos seguintes termos:
468F468F
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Não sei a que conceito filosófico pode corresponder esta palavra
[liquidação] que eu compreendo melhor em outros códigos: finanças,
banditismo, terrorismo, criminalidade civil ou política; e não se fala, pois,
de ‘liquidação’ se não que se colocando na posição da lei ou mesmo da
polícia. 6 (Derrida, 2005, p. 1).
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A afirmação de Derrida não surpreende, dado que refere ao lugar do discurso
daqueles que, mesmo por caminhos distintos, terem promovido discussões complexas
entorno à configuração da noção de sujeito. Neste sentido, a postura adotada por seus
críticos consiste em denunciar, acusar e mesmo tomar providências, assumindo o lugar da
lei e da polícia:
O diagnóstico de “liquidação” denuncia em geral uma ilusão e uma falta,
ele acusa: quiseram liquidar, acreditaram poder fazê-lo, nós não o
deixaremos. O diagnóstico implica assim uma promessa: nós iremos fazer
justiça, nós iremos salvar ou reabilitar o sujeito. Palavra de ordem, por
tanto: retorno ao sujeito, retorno do sujeito. 7 (Derrida, 2005, p. 2)
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Decerto, Derrida deixa clara a apreciação errada desta suposta crítica da liquidação
do sujeito que, em verdade, segundo o autor, simplesmente não se dirige a ninguém. De fato,
como ele diz, se o sujeito tinha sido posto em questão em alguns dos mais influentes cenários
da discussão filosófica francesa nas últimas décadas, isto não quer necessariamente dizer
que os tais discursos tenham tentado “liquidar” o que quer que seja: poderia se pensar em
uma intenção que visa reforçar as discussões referentes a uma questão evidentemente
multifacetada. A título de exemplo, referindo-se a três filósofos representativos do
pensamento francês, Lacan, Althusser e Foucault, ele diz:
De acordo com estes três discursos (Lacan, Althusser e Foucault), de
acordo com certos pensamentos que eles privilegiam (Freud, Marx,
Nietzsche), o sujeito é talvez reinterpretado, reinscrito, ele certamente
G. Vattimo: Más allá del sujeto. Nietzsche, Heidegger y la hermenéutica, trad. J. C. o. Nietzsche,
Heidegger y la hermenéutica, trad. J. C. Gentile Vitale, Buenos Aires paidos 1992.
5 G. Deleuze: Lógica del sentido, trad. M. Morey, Buenos Aires, Paidós, 1989, p. 26
6 O texto em español é: “no sé, por lo demás, a qué concepto filosófico puede corresponder esta
palabra, que comprendo mejor en otros códigos: finanzas, bandidaje, terrorismo, criminalidad civil o
política; y no se habla, pues, de “liquidación”, más que desde la perspectiva de la ley, incluso de la
policía”.
7 O texto em español é: “El diagnóstico de ‘liquidación’ denuncia, en general, una ilusión y un error,
él acusa: se ha querido ‘liquidar’, se ha creído poder hacerlo, no dejaremos que lo hagan. El
diagnóstico implica, pues, una promesa: nosotros vamos a hacer justicia, vamos a salvar o rehabilitar
al sujeto. Consigna, pues: retorno al sujeto, retorno del sujeto”.
4
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não é “liquidado”. A questão “quem?”, especialmente em Nietzsche,
persiste ainda com mais força. O mesmo é verdade para Heidegger [...]. O
questionamento ontológico que se dirige ao subjectum em suas formas
cartesiana e pós-cartesiana é tudo menos uma liquidação 8.
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O tom de seus argumentos claramente questiona as críticas feitas ao pensamento da
desconstrução, no qual em alguns momentos afirma também a liquidação do sujeito, mais
um ato “relativista”, rótulo tantas vezes por Derrida rejeitado, que daria fundamento às
acusações de niilismo contra as quais o filósofo vai se pronunciar ao longo da conversa com
Nancy, pois, conforme Leite (2014, p.348) “[...] a abordagem desconstrutora é, muitas vezes,
significada em oposição à perspectiva da agência política de contestação do status quo”.
Com efeito, poder-se-ia pressupor que perante a pergunta de Nancy - Quem vem
após o sujeito?- Derrida apresentasse um sujeito renovado, modificado após o seu
questionamento. Contudo, Derrida irá, ao contrário, problematizar o “quem” da pergunta de
Nancy, recusando-se a oferecer uma abordagem que incida diretamente sobre a temática do
sujeito, porque, segundo o autor, é preciso se precaver contra uma doxa que comanda a
própria formulação da questão: “Não aceitarei entrar em uma discussão no curso da qual se
suporia saber o que é o sujeito, este ‘personagem’ que seria o mesmo para Marx, Nietzsche,
Freud [...]” 9. (Derrida, 2005, p. 3).
Conforme mencionado, a enunciação da expressão “liquidação do sujeito”, segundo
o proposto nas abordagens por Derrida, supõe pensar seu deslocamento ou, melhor, pensar
a partir de seu deslocamento como constituição mesma do próprio sujeito, “a não presença
a si, que lhe é intrínseca, nos permite pensar que todo sujeito é, já e sempre, um sujeito
deslocado; instância fundadora e fundada ao mesmo tempo, constituinte e constituída”
(Duque-Estrada, 2010, p. 8).
Porém, e esta é a tarefa de pensamento que Derrida propõe, pode-se inscrever sobre
o termo “sujeito” ou, como diz, “escrevê-lo, escrever ‘sobre’ ele’”, mas não se pode entender
aqui essa escrita como uma escrita acerca de algo, nem um comentário, ou uma crítica, nada
que signifique permanecer preso à confusão do que pode ser uma “opinião filosófica”,
opinião que presuma a existência de algo, o sujeito. Justamente quanto à escrita 10 de Derrida
(2008), por se encontrar atravessada pela dinâmica construção/desconstrução e encaixada
no âmbito do pensamento da desconstrução, não vai se submeter numa linha de
continuidade ao interior dos discursos das chamadas filosofias do sujeito.
O filósofo ilustrou sua posição, ao negar que, na verdade, pudesse-se falar sobre uma
problemática do sujeito, pois, o problema estribava na sua falta de homogeneidade. É esta
heterogeneidade o que se analisa neste texto, ao pretender também considerar a maneira
como está sendo narrada a expressão sujeito na pesquisa brasileira contemporânea do
campo educacional, análises que serão aqui apresentadas a fim de prolongar esta discussão
sempre aberta.
473F473F

47F47F

O texto em español é: “Para estos tres discursos (Lacan, Althusser,Foucault), para ciertos
pensamientos que ellos privilegian (Freud, Marx, Nietzsche), el sujeto es quizá reinterpretado,
resituado, reinscrito, ciertamente no está ‘liquidado’. La pregunta ‘¿quién?’, especialmente en
Nietzsche, insiste aquí con tanta más fuerza. Es también verdadero en Heidegger [...] La interrogación
ontológica que trata sobre el subjectum en sus formas cartesiana y post-cartesiana es todo excepto
una liquidación”.
9 “No aceptaría entrar en una discusión en el curso de la cual supusiéramos saber lo que es el sujeto,
este ‘personaje’ del cual se daría por sentado que es el mismo para Marx, Nietzsche, Freud [...]’”.
10 Derrida procede à elaboração de um conceito mais amplo de escrita (écriture), geralmente
traduzido por escritura, para marcar, em português, sua distinção em relação à compreensão usual
de escrita.
8
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A PALAVRA SUJEITO NA PRODUÇÃO ACADÊMICA
As questões aqui abordadas, que visam entender a forma como está sendo narrada
a expressão sujeito na pesquisa brasileira do campo educacional, se propõem a apresentar
um panorama não exaustivo que dê conta das interlocuções teóricas que estão sendo
referenciadas com maior frequência para definir a palavra sujeito e igualmente revelar
cenários onde a noção de sujeito tem sido discutida.
Dadas essas questões, o levantamento aqui apresentado torna-se importante para o
desenvolvimento da pesquisa em andamento intitulada “Metodologia de projetos no ensino
médio e processos de subjetivação da juventude”, como exercício inicial do trabalho da tese
de doutorado. Embora se refira aqui apenas à categoria sujeito, é necessário precisar que a
versão final abordará as análises das inscrições dos significantes subjetivação,
subjetividade, identidade e identificação por terem estreita relação com este tópico.
Sendo assim, opto por considerar as publicações em revistas de origem nacional, no
período de 2008 até 2014, de modo a focalizar uma produção mais contemporânea além de
ter acesso aos acervos diretamente nos sítios eletrônicos. Para este análises foram
investigadas três revistas, escolhidas por apresentarem conceito A1 no sistema Qualis 11 da
CAPES, o que pode significar que as mesmas estão inseridas em um círculo de maior
notoriedade, atraindo autores que estejam efetivamente atuando no campo acadêmico e em
pesquisas. Além do destaque no sistema Qualis, foram critérios de seleção das revistas:
terem acervos disponíveis na internet; serem de língua portuguesa; e terem como objetivo
a divulgação de pesquisas e artigos que reflitam sobre o campo educacional do Brasil.
Partindo desses critérios, as revistas selecionadas foram: Educação e Realidade; Revista
Brasileira de Educação e Cadernos de Pesquisa.
Como mencionado acima, a busca pelos textos foi feita via internet, onde foram
analisados, em ordem crescente: os títulos, os resumos, as palavras-chave e os textos na
íntegra. Ao todo, foram acessados 788 artigos, a partir dos sumários das revistas,
excetuando-se desta contagem as resenhas, entrevistas e notas de leitura. Deste universo,
foram destacados 92 artigos que citavam a palavra sujeito, em seus títulos ou resumos, mas
também nas palavras-chave utilizadas. A partir da finalização da leitura das revistas e busca
dos textos, procurou-se entender como a palavra sujeito estava sendo significada em cada
artigo selecionado, a partir do recurso de localização de palavras.
A leitura das publicações evidenciou o uso da palavra sujeito por vezes
acompanhada da palavra pessoa e indivíduo, empregadas indistintamente para designar
pesquisadores e pesquisados participantes das pesquisas. Apresento a título de
exemplificação algumas citações:
475F475F

No estudo da trajetória escolar de pessoas com deficiência, não se
considera a trajetória individual do sujeito pesquisado como algo lógico
em um percurso linear; mas sim, que esse sujeito se enreda nas forças
sociais não necessariamente coerentes, quando é levado a optar, por
exemplo, pelos estudos (ORLANDO & MORENO, 2014, p. 818).
Os sujeitos das investigações são frequentemente mal caracterizados, na
medida em que não se investigam as ancoragens das representações em
fatores relativos à pertinência ou história cultural dos grupos; [...]
Constatamos que, na maioria dos casos, trata-se de objetos de
representação para os sujeitos da pesquisa [...]. (DE STEFANO, DE
MORAIS, & DE LIMA, 2009, p. 551).

Foi considerada a classificação vigente em novembro de
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam.
11
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2014.

Disponível

em:

Como pode se observar nestes trechos, ao referir a palavra sujeito é recorrente a
apresentação de um discurso naturalizante, assume os sujeitos em condição de membros
pertencentes a grupos de natureza variada (escolas, associações, agremiações,
coletividades), definidos dentro de uma mesma categoria. Tal como proposto por Derrida,
faz-se necessário fortalecer uma postura e uma tarefa de pensamento que possibilite
desnaturalizar o naturalizado através de um trabalho de desconstrução que permita “pôr
radicalmente em questão a estabilidade” (Derrida, 2001, p. 207). Estas análises promovem
a entrada em cena do traço fundamental do pensamento da desconstrução, defendendo e
também legitimando, não apenas a existência de mais uma verdade e de uma interpretação,
mas também o caráter disseminativo de outras e novas verdades.
Se a diferencialidade (diffèrance) é aquilo mesmo que está em jogo no pensamento
da desconstrução, se a escrita (écriture), que não tem a pretensão de se situar nem dentro e
nem fora dos discursos, mas, sim na linha inencontrável de um “entre”, que é o
reconhecimento de que toda palavra, todo conceito é secundário, pois não pode jamais se
unir a algo em si; se todo conceito não pode ser reformado, reduzido ou retornar à sua
origem, pois toda origem já se encontra referida ou suplementada 12 por um conceito. Isso
significa que coisa alguma, dentro do universo de tudo o que percebemos através da
linguagem, inclusive nós mesmos diante de nós mesmos, assume sua presença originária,
inaugural, auto-idêntica. Desta maneira, a desnaturalização da noção sujeito, que é própria
ao pensamento da desconstrução, tem lugar a partir desta constatação, que Duque-Estrada
sintetiza nos seguintes termos:
476F476F

A partir daí, a desconstrução vai ser marcada por uma permanente
vigilância crítica contra a aceitação de toda e qualquer forma de
naturalização. O suplemento diz respeito evidentemente, a alguma forma
de construção em que, necessariamente, entram em jogo diversas
determinantes, de ordens linguísticas, sociais, morais, culturais,
históricas, institucionais, estratégicas etc. (Duque-Estrada, 2004, p.1 )
Continuando com as análises, destaca-se também a referência recorrente no uso das
expressões “sujeito gênero”, “sujeito ecológico”, “sujeito criança”, “sujeito feminino”, “sujeito
universitário”, denotando a alusão a um sujeito declarado simples efeito-do-sujeito:
Ao ingressar na instituição que acolheu a investigação, o estudante
sujeito-cliente fica diante das metas estabelecidas tanto pelas políticas
públicas ES, quanto pelas políticas desta entidade [...]. (Ferrari & García,
2014, p. 1209)
Partiremos do sujeito criança, do “corpo-imagem” infantil (Fischer, 2004,
p. 219) para perguntar, por exemplo, sobre as relações que ele estabelece
com outros sujeitos nos filmes [...]. (De Amorim, 2008, p. 347)
Visando à compreensão das correlatas da palavra sujeito, convém advertir que ainda
citado pelos artigos em títulos ou resumos, mas também nas palavras-chave, apenas dois
artigos apresentam a noção de sujeito em interlocução teórica com algum autor,
demostrando que um número significativo de artigos apresenta uma interlocução implícita,
o que pode sinalizar que a palavra sujeito é uma noção pouco elaborada nestas produções
acadêmicas.
O termo suplemento é citado por Duque-Estrada referindo-se à teorização de Derrida: “Desse
modo, a desconstrução parte sempre do princípio de que essa estrutura do suplemento é que é
original ou originária, e não a presença nua e crua de alguma coisa, anterior à sua suplementação
pelo conceito”. (Disponível em: http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/desconstrucao-eincondicional-responsabilidade). Acesso em: 5 Jul.
12
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Nestas publicações, a palavra sujeito poderia ser colocada criticamente,
interpretada, explicitada com a plena convicção de que a desconstrução acontece
justamente graças e através das próprias construções discursivas, que ela não sobrevém
pelo “lado de fora”, apenas dos discursos e dos contextos nos quais a palavra sujeito tem
sido amplamente discutida. Torna-se necessário aproveitar estes espaços de produção
acadêmica para discutir suas noções, como sugerido por Derrida:
Mas é verdade, quando se trata um conceito como conceito, creio que nos
devamos submeter à lógica do tudo ou nada. Trato sempre de fazê-lo e
creio que é preciso fazê-lo sempre. Em todo caso, numa discussão
teórico-filosófica sobre conceitos ou coisas conceituáveis [é preciso fazêlo]. Quando se acha que se deve cessar de fazê-lo (com me acontece
quando falo de diferença de marca, de suplemento, de iterabilidade e de
tudo o que se segue), é melhor declarar de modo tão conceitual, rigoroso,
formalizante e pedagógico quanto possível, as razões que se tem para
fazê-lo, para mudar assim as regras e o contexto do discurso. (Derrida,
1991, p. 157, grifo do autor).
A seguir, abordam-se artigos que apresentam a noção de sujeito em interlocução
teórica com algum autor:
Revista Educação e Realidade
Artigo: O Sujeito na psicanálise e na educação: bases para a educação terapêutica
O artigo analisa a noção de sujeito a partir da fundamentação teórica em Aristóteles
e na Filosofia Moderna e o sentido da noção de sujeito em Freud e em Lacan.
O termo subjectum é a tradução latina do termo hupokeimenon, que
aparece em Aristóteles como sendo aquilo que está deitado, embaixo,
subjacente, que jaz ao fundo. Em uma leitura do termo em Aristóteles,
Jean-Toussaint Desanti (Desanti, 2001), em seu texto Le hupkeimenon
chez Aristote, precisa que este elemento subjacente não está imóvel, e não
é de modo algum uma substância, contrariamente ao que diz a Filosofia
clássica. O hupokeimenon – o subjectum na tradução latina – é um campo
em repouso, mas não muito em repouso, um campo que está
furtivamente embaixo, que exige a provocação da palavra para se
manifestar. Mais que isso, exige a provocação da palavra na
reciprocidade, no entredois, no intervalo, que não está nem em uma
pessoa nem em outra, e que define a interface na qual nos movemos para
falar. (Kupfer, 2010)
O texto alude ao lugar que o sujeito ocupa paulatinamente, até a época
contemporânea, um lugar central que segundo o autor, difere daquele que ocupava no
pensamento aristotélico, e, para ele, seria necessário aguardar o advento da filosofia
moderna para ver ressurgir a preocupação com a ideia de sujeito.
Revista Educação e realidade
Artigo: Psicanálise e educação: os paradoxos da alteridade
O texto refere à noção de sujeito na obra de Jacques Lacan, na qual se afirma que não
há ciência do homem porque o homem da ciência não existe, mas apenas seu sujeito.
Segundo o psicanalista, a estrutura do sujeito não é a do signo ou do conhecimento científico,
mas a do significante:
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Partindo da teoria psicanalítica de Jacques Lacan (1901-1981),
pretendemos pensar uma posição do sujeito [...] Como nos diz Lacan, “[...]
o inconsciente escapa totalmente a este círculo de certezas no qual o
homem se reconhece como um eu” (Lacan, 1985a, p. 15). A verdade do
sujeito só pode surgir de fora deste campo do discurso consciente, pois,
continua ele, “[...] tudo se organiza, cada vez mais, numa dialética em que
[eu] é distinto do eu1”. A dimensão do sujeito, portanto, é pensada desde
outro discurso, uma outra cena, para mais além do eu da consciência.
(Oliveira & Zanon, 2013, p. 435)
Constroem-se, argumentos a partir da noção de alteridade em Lacan destinando
maior atenção aos processos de alteridade e hospitalidade que se supõem implicados nos
modos de representação e objetivação do outro.
Só podemos saber quem somos – ainda que parcialmente – através da
nossa relação com os outros, desta alteridade para onde endereçamos
nossa fala. O sujeito, então, deve ser buscado em sua posição particular
frente à linguagem, no modo de habitar e ser habitado por ela. Este deve
ser situado nesta rede simbólica, que, ao mesmo tempo, o coloca em
relação com outros sujeitos. (Ibid. p.436).

CONSIDERAÇÕES:
É necessário ressaltar, como anunciado ao introduzir este texto, que não se pretende
neste artigo esgotar as análises da noção de sujeito, que serão posteriormente mais
disseminadas. Aqui, buscou-se apenas apresentar uma breve explicação da problemática, e
primeiros resultados da pesquisa.
Embora nas leituras de cada um dos artigos analisados os sujeitos pesquisadores e
pesquisados nunca estiverem presentes enquanto tal, sua presença foi prometida e adiada.
Sua presença (e a presença dos textos) “enquanto tal” se promete e se adia em cada leitura,
em cada tradução, em cada interpretação, em cada comentário, enfim, em toda e qualquer
referência a cada um deles. Assim, para além da problemática do sujeito, esta não presença
do que é apresentado nos relatos, o que é referido nas abordagens, e vice-versa, ou seja, a
não presença do relato mesmo, do texto mesmo “enquanto tal”, esta não presença diz
respeito, em verdade, à linguagem em geral.
A palavra sujeito nos contextos diversos pelos quais se dissemina, tem sido
reinterpretada, resituada, reinscrita... é muita coisa, exceto uma liquidação.
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RESUMO: Os intérpretes de Língua Brasileira de Sinais são profissionais que em nossa
contemporaneidade, tem se tornado uma necessidade para a efetivação da inclusão do
sujeito surdo, portanto, sua atuação se torna imperativa ganhando força numa dimensão
desmedida. Assim, junto aos novos saberes construídos em diferentes perspectivas e
disciplinas sobre as Línguas de Sinais, também novos saberes teóricos têm sido construídos
sobre esses profissionais garantido um outro status para a profissão. Nesta linha de
discussão este artigo, que se trata de um recorte de um trabalho de mestrado em
andamento, discute o papel do intérprete de língua de sinais e como nos rituais de
cooperação esse sujeito que em determinado momento de sua história se constitui, se
subjetivando intérprete de Libras. Faz-se uma reflexão quanto à sua atuação neste novo
momento trazendo assim um outro olhar sobre estes profissionais, tendo como ferramentas
teórico-metodológicas de inspiração foucaultiana as noções de intelectual específico, êthos e
parrhesía. Assim nos interessa discutir aqui a constituição da subjetividade dos intérpretes
de Libras. Tendo em vista que a prática do cuidado de si é essencial no trabalho do
intérprete de Língua de Sinais, vamos discutir como podem contribuir como intelectuais
específicos a fim de produzirem as condições de possibilidades de outras práticas como
contraconduta na inclusão dos sujeitos surdos.
PALAVRAS-CHAVE: Práticas de interpretação, Surdos, Intérpretes de Libras.
RESUME: The Brazilian Sign Language interpreters are professionals who in our times, has
become a necessity for effective inclusion of deaf subject, so its performance becomes
imperative gaining momentum in a disproportionate size. Therefore, along with new
knowledge built in different perspectives and disciplines on Sign Language, new theoretical
knowledge it has been made on these professionals guaranteed another status for the
profession. In this line of discussion this article, that this is a clipping a master's degree work
in progress, discusses the role of sign language interpreter, and as in the rituals of
cooperation this subject who at one point in his history was constituted yourself
subjectivising Brazilian Sign Language interpreter. Is a reflection about their role in this new
era thus bringing another look at these professionals, with the theoretical and
methodological tools of Foucault inspired notions, the specific intellectual, ethos and
parrhesia. So interested in discussing here the constitution of the subjectivity of Brazilian
Sign Language interpreters. Considering that the practice of self-care is essential in the work
as Sign Language interpreter, we will discuss how they can contribute to specific
intellectuals to produce the conditions of possibility of other practices as another attitude
to inclusion of deaf people.
KEYWORDS: interpretation Practices, Deaf, Libras interpreters.
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INTRODUÇÃO
O Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e o impacto deste nos processos
educacionais estão intrinsecamente associados à demanda de profissionais em Libras 1 para
atender os alunos surdos 2 na educação especial na perspectiva da inclusão. Ao vivermos o
momento da Lei de Libras a partir de 2002 e a sua regulamentação desde 2005 3, o Governo
Federal passa então a estabelecer de imediato a partir de 2006 exames de proficiência da
língua brasileira de sinais, denominado hoje de Prolibras 4 objetivando institucionalizar e
definir quem de fato tem a competência para assumir este lugar. Regulamenta também a
formação em nível superior, o Letras/Libras e os Cursos Técnicos e os de Capacitação, visto
que o Prolibras não é para formação, mas unicamente para avaliação e certificação.
Entendendo a necessidade de definir esses lugares, este artigo ensaia uma reflexão
afim de pensar sobre o tradutor e intérprete de libras neste processo, independente de uma
formação técnica ou superior na área de tradução e interpretação, visto que é em diferentes
momentos da aprendizagem da Libras que este sujeito conclui que é intérprete e, como tal
pensamento influencia sua atuação e vida profissional. Ou seja, compreender quem é este
sujeito intérprete de língua brasileira de sinais, egresso de famílias de surdos, instituições
religiosas, de diferentes espaços, e como rituais de cooperação contribuem para se definir
intérprete.
No contexto da formação do profissional tradutor e intérprete de libras, pela política
educacional vigente, coloca-se a questão sobre quem é este sujeito, que se envolvendo de
alguma maneira com práticas que não se limitam ao ato tradutório, pode reformular sua
própria relação com o saber, reconhecendo que ele é intrínseco aos dispositivos de poder,
que precisa trabalhar a partir de sua própria situação.
Destarte, segundo Foucault (1984, p.12) “[...] o homem se dá seu ser próprio a
pensar [...] quando reflete sobre si como ser vivo, ser falante e ser trabalhador, quando ele
se julga [...].” A experiência reflexiva é concreta, histórica e culturalmente situada. Para
Foucault, há um uso particular da história:
47F47F

478F478F

479F479F

480F480F

Uma história que não seria aquela do que poderia haver de verdadeiro
nos conhecimentos; mas uma análise dos ‘jogos de verdade’, dos jogos
entre o verdadeiro e o falso, através dos quais o ser se constitui
historicamente como experiência, isto é, como podendo e devendo ser
pensado. (FOUCAULT, 1984, p. 13).
Este sujeito por possuir certo número de conhecimentos e agir teoricamente sobre
problemas bem definidos, segundo Foucault (2003) tem o papel de um intelectual e pelas
análises que faz ao que lhe diz respeito reproblematiza por formular corretamente os
problemas. Para Foucault (2003) o trabalho do intelectual não é modelar a vontade dos
outros, mas reinterrogar aquilo que está posto como uma verdade e parece evidente, abalar
costumes. Ele propõe um intelectual que renuncie a se considerar a consciência de toda a
sociedade, o portador da verdade, que se permite discernir o verdadeiro do falso. Antes um
intelectual diferente deste universal, um intelectual específico. (GROS, 2004, p. 44)

1LIBRAS

– Sigla de Língua Brasileira de Sinais, segundo a Lei 10.436/02. Usaremos a partir daqui a
sigla Libras, libras.
2 Surdo é aquela pessoa que possui perda auditiva e “compreende e interage com o mundo por meio
de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua de Sinais - Libras”
(Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005).
3 A Lei 10.436 foi assinada em 24 de abril de 2002 e a regulamentação se deu pelo Decreto 5.626 de
22 de dezembro de 2005.
4 O Exame de proficiência é conhecido nacionalmente como Prolibras. – Decreto 5.626/05. Segundo
Pereira (2008) ocorreram exames nos anos de 1997 e 2000 realizados pela Federação Nacional de
Educação e Integração dos Surdos – FENEIS. – (PEREIRA, 2008. P. 16, 22, 67, 68.)
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Na esteira de uma inspiração foucaultiana e outros autores que dialogam nessa
direção, utilizaremos as noções de intelectual específico, êthos e parrhesía para pensar de
outro modo o papel do profissional intérprete de libras no cuidado de si.
Entendendo o intérprete de Libras como intelectual específico levamos em
consideração que as questões éticas aqui neste trabalho estão posicionadas para além dos
códigos de ética que definem e norteiam o comportamento do profissional.
Compreendendo que a profissão do intérprete de Libras toma outros rumos neste tempo,
pensaremos nesse sujeito que em determinado momento de sua história se constitui, se
subjetivando intérprete de libras e assumindo para si essa responsabilidade que não se
limita a uma formação acadêmica ou técnica como tradutor e intérprete, e que muitas vezes,
vai além de um envolvimento e comprometimento com a profissão e com a atividade de
interpretação.
Em nosso tempo, a Lei de Libras de 2002 e o Decreto de 2005 que regulamentou a
Lei trouxeram para o espaço da escola o intérprete de Libras que por sua vez se trata de
pessoas de diferentes formações como filhos e parentes de surdos, sujeitos do serviço
voluntário em igrejas, entre outros. Todos estes trouxeram consigo suas subjetividades, e
alguns com muito mais certezas do que dúvidas sobre como o espaço educacional poderia
proceder e sobre a própria condução de sua atuação em situações de interpretação
inserindo-se assim em um novo ambiente.
Ao trazerem a experiência da solidariedade para com os surdos, inicialmente há a
preocupação de incluir os surdos na sociedade nas mais diferentes áreas, principalmente na
Educação. A atitude de vínculos sociais do cotidiano, este ativo movimento em direção aos
outros, uma ação conjunta passa para uma consciência mútua que requer que aceitemos o
outro como presença valiosa em nosso convívio. Isto é socialidade.
Na solidariedade temos a ênfase à unidade e a socialidade à inclusão. Esta
cooperação de solidariedade que dá ênfase à unidade é uma ferramenta para alcançar metas
políticas. Assim, mesmo que segundo Sennett (2012), vivamos numa sociedade que
desabilita a cooperação, somos capazes de criar táticas para cooperar uns com os outros. O
autor argumenta que é possível a cooperação.
Destarte segundo este autor, a cooperação também pode ser enfatizada pelos jogos
de poder, onde ‘os militantes preocupam-se com os jogos de poder no interior de suas
pequenas organizações: [...]’ (SENNETT, 2012, p.54) e tal cooperação é efetuada como forma
de competição definindo quem governa o grupo, quem é aceito ou excluído. Enfim, jogos de
poder (como espécie de cooperação) entre surdos e intérpretes e entre os próprios
intérpretes, também existem e podem ser efetuados por meio de uma cooperação natural
pois “[...] não podemos sobreviver sozinhos. A divisão do trabalho [...] funciona melhor
quando é flexível, pois o próprio ambiente está em constante processo de mudança. ” –
SENNETT, 2012, p.92.
Para entendermos o intérprete de Libras como intelectual específico,
compreendamos uma das ferramentas que subjetivam os sujeitos que ao
reproblematizarem, reinterrogarem os resultados de tal subjetivação têm uma atitude de
cuidado de si. De acordo com Sennett (2012) para equilibrar a cooperação e a competição
uma das ferramentas são os rituais. Entre estes, o autor nos diz que “O batismo certamente
tinha e continua tendo elementos mágicos de espetáculo” (SENNETT, 2012, p.128) O autor
ao citar este ritual de batismo e sua mudança na época de Martinho Lutero, que retirou do
batismo católico elementos de espetáculo, para concentrar na imersão em água clara e
limpa, como gesto da parte da pessoa na busca da salvação, afirma: "Dava ênfase ao sujeito
molhado, e não ao padre que o molhava, renovando as práticas cristãs iniciais de imersão
de adultos; o que importa é a decisão de renascer. (SENNET, 2012, p. 128, 129)"
Antes da legislação específica que institucionaliza o intérprete de Libras podemos
afirmar na esteira de Sennett, que o ritual que constituía alguém intérprete de libras se dava
metaforicamente, como o “batismo católico” por “aspersão” como respingo. Ou seja,
parentes e amigos de surdos, por estarem junto ou perto deles passavam por esse ritual de
“aspersão” ou afinal, ser amigo ou parente de uma pessoa surda autorizava que o usuário
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ouvinte de Libras atuasse como intérprete deixando claro o caráter familiar e íntimo dessa
prática.
Com o Decreto 5.626/05 que traz o Exame de Proficiência em Libras para avaliar e
certificar os intérpretes de libras há uma mudança no ritual de "conversão". Agora a ênfase
é no sujeito que decide renascer, a ênfase não é mais no “padre”, o surdo, mas na “imersão”
do sujeito que se submete a um Exame, está ali “para se molhar” e poder provar que é um
novo intérprete, um outro, devidamente “batizado” podendo assumir este papel na
sociedade de forma institucionalizada ao ter sido aprovado. Assim, uma das formas de
constituir-se intérprete de libras é ser aprovado nesse ritual. Isso torna o sujeito convertido
em alguém especial que agora sim tem uma ligação legitimada com o surdo. Estar entre os
poucos aprovados faz desse sujeito alguém com “status” de tradutor e intérprete de libras.
Na sociedade “ [...] quando o ritual se transforma em espetáculo, alguma coisa acontece às
comunidades e aos indivíduos. O espetáculo transforma a comunidade em uma hierarquia
em que aqueles que estão na base observam e servem [...]”. (SENNET, 2012, p. 135)
Entretanto, nesse jogo de poder entre os próprios, o Decreto 5.626/05 traz também
a formação em nível superior, o Letras/Libras e os Cursos Técnicos e os de Capacitação. De
tal modo que a formação desses sujeitos nesse curso como uma espécie de ritual de
“batismo” os autorizam a se declararem estar em posição melhor do que os apenas
aprovados no Exame de Proficiência em Libras e serem os legítimos intérpretes.
Ao passo que os que não buscam a formação técnica ou acadêmica fazem o discurso
que pelo Exame de Proficiência em Libras validaram suas práticas interpretativas,
independente da formação desses profissionais. Tanto de uns quanto de outros é exigido
assim que as práticas no cotidiano os constituam como sujeitos que por uma forma de
atitude podem trazer mudanças no presente.
Além do ritual de "conversão" e legitimação, podemos tomar como exemplo o ritual
religioso em que o sujeito após participar dele mil vezes, o rito fica arraigado à vida desse
sujeito, estabelecendo um padrão e uma verdade que com o tempo fica insípido ao se tornar
hábito. Os rituais podem ser construídos como práticas autônomas pois dependem da
repetição, da rotina para serem intensos, ou seja, concentração nas especificidades,
ocorrendo o mesmo processo de impregnação. Os intérpretes de Libras também são
subjetivados por receberem orientações ou regras sobre seu trabalho, ordens de diferentes
fontes, institucionais ou de parceiros na profissão, tais como a maneira de se vestir, seu
papel na instituição de ensino junto a alunos surdos, usuários ou não da Língua Brasileira
de Sinais, atuando como professores de surdos ou apenas interpretando os conteúdos.
Os intérpretes de libras nas escolas correm o risco de com uma rotina diária, de
concentrarem-se em tais especificidades, com o tempo serem-lhes impregnadas. Por
participarem no dia a dia escolar, estabelecem as rotinas, tais práticas, como um padrão e
uma verdade na educação dos surdos, um hábito que com o tempo torna-se insípido. Tais
práticas ficam insípidas e precisam ser repetidas para preservar o frescor.
Isto pode fazer com que tais ferramentas de subjetivação (ritos) sejam renovadas
automaticamente, sem existir algo diferente e novo. Segundo Sennett (2012) “os rituais
tornam-se insípidos quando ficam presos ao primeiro estágio de aprendizado, o estágio de
um hábito; se passarem por todos os ritmos da prática, haverão de se renovar
automaticamente. ” (SENNETT, 2012, p. 115)
Os rituais também transformam objetos, movimentos corporais ou palavras
inexpressivas em símbolos. Assim os objetos, os gestos corporais, a linguagem, passam por
um processo de transformação, adquirindo um significado denso. Podemos então pensar
aqui nos códigos de ética do intérprete de libras e nas verdades ditas quanto à cor da roupa,
o uso ou não de certos objetos e o comportamento durante o ato interpretativo. Usar roupa
de cor única, não usar pulseira ou relógio são práticas que passam a simbolizar o
profissionalismo. Assim, se estabelecem verdades que se tornam rotinas, ficam no estágio
do hábito “sem reinterrogar as evidencias e os postulados, sem abalar os costumes, os
modos de se fazer e de pensar”. (GROS, 2004, p.45)

– 1294 –

O intérprete de libras tem uma atitude de cuidado de si, agindo para operar uma
crítica determinada, em uma área de sua competência, sobre um ponto específico.

O INTELECTUAL ESPECÍFICO NO CUIDADO DE SI
Conforme dito no início deste artigo, trazemos como ferramentas as noções de
intelectual específico, êthos e parrhesía segundo Michel Foucault, apresentados por outros
autores que também dialogam sobre o tema e que possibilita entender o posicionamento do
profissional intérprete de libras como intelectual especifico e o falar francamente, do dizer
verdadeiro, da coragem da verdade, podendo ser qualificada como ética. Entendermos o
lugar de atuação deste profissional contribuirá para trabalharmos este sujeito que não
exerce qualquer forma de hegemonia sobre os surdos e parceiros de profissão, ao mesmo
tempo tendo grande capacidade crítica.
Quando refletimos a respeito do intérprete de libras, inserido, seja no contexto
educacional, religioso ou corporativo, não sendo exigido dele formação profissional,
começamos a ter outro olhar quanto ao papel do intérprete de libras, inclusive daquele com
formação. A este respeito pode-se afirmar que os intérpretes também estão subjetivados
por decisões regulamentares, leis, medidas administrativas e discursos. (FOUCAULT, 2013,
p. 366). Por meio de instituições, são direcionados, bloqueados, estabilizados, conduzidos,
tendo acesso às regras impostas para conhecerem e obedecerem. (FOUCAULT, 2006, p.83).
Os intérpretes de libras que conduzem, são também conduzidos a se assemelharem a um
tipo de intérprete de libras ideal, sendo tais valores discutidos e postulados.
Foucault (1984) em uma de suas entrevistas relata que o cuidado de si era uma
prática ética, pois o sujeito ao ocupar-se de si mesmo, exercia a sua liberdade, sabendo como
superar todos os instintos que poderiam prejudicar sua existência. Não se trata de uma
ética individualista exagerada. O exercício de si implicava a responsabilidade do sujeito
para com outros. Os gregos usavam a palavra êthos no sentido da maneira de ser e a maneira
de se conduzir. Isto era traduzido pelos seus hábitos, por seu porte, por sua maneira de
caminhar, pela calma com que responde a todos os acontecimentos. Alguém assim, exemplo
para os demais pratica a liberdade de certa maneira 5.
Neste momento, é importante entender a diferenciação entre éthos e êthos. O êthos,
grafado com eta, remonta a Homero, e o éthos, com epsílon, a Ésquilo, o fundador da tragédia
grega. O êthos tem uma significação um tanto abstrata, na medida em que designa os usos e
os costumes enquanto relativos a modos (genéricos) de viver, ou seja, a uma sabedoria.
Éthos, designa mais ou menos a mesma coisa, mas, fundamentalmente, a tradição, no sentido
de o que é habitual, corriqueiro, usual, etc., e que vem a se impor como uma sabedoria.
(SPINELLI, 2009, p.9)
Podemos então entender que o éthos está relacionado àquilo que é habitual,
corriqueiro, usual, muitas vezes não derivado da razão, mas uma rotina, algo que é como
uma etiqueta, no sentido de comportamento ético.
Contudo, quando falamos de êthos, este não está relacionado ao habitual, a rotina,
ao comportamento, mas a um modo de ser quanto a uma natureza (espontânea, sem
empenho ou sem esforço), um empenho organizado do dizer e pensar. É a capacidade de
um sujeito governar a sua vida sem se sujeitar a outro governo.
Foucault (1983) distingue claramente entre o que se precisa entender por “moral” e
o que significa “ética”. Quando falamos de “moral” referimo-nos a um conjunto de valores e
de regras de ação que são propostos aos indivíduos e aos grupos por intermédio da família,
instituições educativas, igrejas e outros aparelhos prescritivos. Isso é que gera o
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comportamento que será avaliado de acordo com o sistema prescritivo do código moral, o
código de (éthos) ética 6.
Quanto à “ética” diz respeito à maneira pela qual cada um se constitui em si mesmo
como sujeito moral do código, este ao receber um código de ações, ou conjunto de valores e
regras, ele reinterroga, problematiza, pois compreende que há diferentes maneiras de se
conduzir a si mesmo dentro do código moral, um cuidado de si, um movimento em si que
requer atenção fazendo de si mesmo sujeito de estudo em condições de debater seu próprio
destino.
O intérprete de libras ao ser éthos (ter um comportamento adequado às regras,
orientações, ter uma rotina profissional) e êthos (um modo de ser, governando a sua vida
sem se sujeitar a outro governo) pois basicamente éthos e êthos significam a mesma coisa
no sentido de que designa os usos e os costumes enquanto relativos a modos de viver, é-lhe
requerido a todo o momento um posicionamento. Sabedor de um conjunto de valores e de
regras de ação prescritivos, ao se sujeitar a outro governo seu comportamento é avaliado, e
cumprindo-os, aceitando ser governado por outros, é aplaudido por sua ética (éthos).
Todavia, ao não aceitar ser governado por outros, governando a si mesmo, cuidando de si,
problematizando o que é posto como verdade, compreendendo que pode modificar tal
verdade em certos pontos, analisando os campos que são seus, passa a participar da
formação de uma vontade política, desempenhando seu papel de cidadão, exercendo sua
ética (êthos).
Problematizar aqui, é fazer que alguma coisa que existe que está colocada, seja
objeto para o pensamento. Aquele que obedece aos outros, que é ético (éthos) não tem
problemas, não tem que pensar o pensamento, analisar o que está postulado. Engana-se ao
pensar que ética se resume às regras e que questioná-las com um discurso para expor que
há um oposto, se resolve a questão.
O que pode ser a ética (êthos) de um intelectual? A função de um intelectual não é
dizer aos outros o que eles devem fazer. Para Foucault (2003) é preciso pensar o papel do
intelectual, tanto através de uma definição da sua relação com o saber quanto da definição
da maneira como ele intervém na sociedade. O intelectual universal acredita representar a
consciência de toda a sociedade, detentor e portador da verdade e da justiça, podendo
discernir o verdadeiro do falso. Acredita nos valores éticos (éthos), verdades que
culturalmente lhe são impostas, admitidas e estas o governam e consequentemente irão
governar outros, pois circulam como se fossem verdades. (CANDIOTTO, 2010, p.125). Este
intelectual por “[...] exercer qualquer forma de hegemonia sobre a sociedade [...]” visa “[...]
alcançar uma sociedade justa e igual para todos [...]”. (GROS, 2004, p.41, 47)
O intelectual específico não é o portador de valores universais. Ele ocupa uma
posição especifica, não de ser um canal repetidor de verdades postas, mas como sujeito de
produção da verdade. Ele não tem a função de criticar valores e regras, mas é antes saber
se é possível que nesses valores e nessas regras possam surgir uma nova política da
verdade. Não é pela crítica que mudará a consciência dos outros, mas a possibilidade de
mudar o regime institucional, político de produção de verdade. (GROS, 2004, p.42)
Quando o intérprete está presente em um espaço e está subjetivado a que está ali
para cuidar do sujeito surdo, dedicado ao cumprimento de suas funções segundo verdades
ditas e não ditas, procurando textos prescritivos por receituários éticos, cuidando do outro,
tem a possibilidade de vislumbrar a construção multifacetada sobre as relações consigo
mesmo na contemporaneidade focalizando o ponto de singularidade e de diferenciação,
buscando uma estética da existência. Quando o intérprete de Libras se posiciona como
sujeito das relações sociais preestabelecidas e procura ressignificar suas relações por meio
de uma atitude de modernidade, uma atitude crítica que consiste na compreensão de quem
somos, da criação de novas modalidades de ser e de viver pode assim transformar o padrão
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imposto. Foucault (apud LOPES, 2013, p.101) quando fala de uma atitude de modernidade
diz:
Por atitude, quero dizer um modo de relação que concerne à atualidade;
uma escolha voluntária que é feita por alguns; enfim uma maneira de
pensar e de sentir, uma maneira também de agir e se conduzir que, ao
mesmo tempo, marca uma pertinência e se apresenta como uma tarefa.
Um pouco, sem dúvida, como aquilo que os gregos chamavam de êthos.
(FOUCAULT, 2005, p.341-342).
Esta atitude crítica consiste na compreensão de quem somos, e na possibilidade de
ser e de viver de outro modo. Pode-se entender como contraconduta que supõe a limitação
de poder dos discursos de verdade sobre o indivíduo. Considerando o que são tais
discursos que pretendem dizer uma verdade para o sujeito, o intelectual específico procura
saber quais são os efeitos de subjetivação a partir da própria existência de discursos. O
intérprete, por meio dessa prática demonstra poder governar a si mesmo com sua
responsabilidade como intelectual.
Michel Foucault (2011, 1982-1983) em sua aula de 02 de março de 1983 no Collège
de France, fala da noção de parrhesía, dizer a verdade como fio condutor que escolhera para
o curso e remete-nos a dois princípios:
[...] o princípio do livre acesso de todos à palavra, por um lado; e, por
outro lado, o principio, um pouco diferente claro, da franqueza com que
se diz tudo. Em suma, a parresía não seria porventura que todos possam
dizer tudo? É o que sugere, num sentido, a palavra. ... Segundo, ficou
manifesto que a parresía não era tampouco simplesmente a licença de
dizer tudo, mas, por um lado, uma obrigação de dizer a verdade e, por
outro lado, uma obrigação acompanhada do perigo que comporta dizer a
verdade. (2011, p. 271)
O intérprete de libras, como intelectual específico, ao ser governado por outros
passa a bem dizer ter também a responsabilidade da educação do surdo, e assim a pergunta
que Foucault (2011) lança quanto à outra série de problemas a partir da questão da
parrhesía: “Para se conduzir e conduzir os outros, e para poder conduzir os outros
conduzindo bem a si mesmo, de que verdades necessitamos? Que práticas e técnicas são
necessárias?” (2011, p.278)
Ao refletirmos sobre estas perguntas caberá ao próprio sujeito ressignificar suas
relações demonstrando uma ética (êthos), dando forma a quem ele é e não sendo
unicamente moldado esteticamente segundo outros, sendo ético (éthos). O sujeito
intérprete de língua brasileira de sinais, no espaço que estiver atuando, deve refletir em
como está sendo conduzido e conduzindo outros problematizando as verdades deste
mundo. Esta reflexão sobre o intérprete de Libras, como intelectual específico, nos permite
pensar nos que trabalham com a educação de surdos e refletem que algo diferente pode ser
realizado.
Ao término de sua aula em 22 de fevereiro de 1984, Foucault, como professor de
filosofia, diz que é preciso “para um professor de filosofia, dar pelo menos uma vez na vida
uma aula sobre Sócrates [...]” (FOUCAULT, 2011, p. 134). Foucault faz de Sócrates um
exemplo da coragem da verdade, tentando mostrar que Sócrates articula a exigência da
parrhesia.
Segundo Kohan (2008) o que fazia de Sócrates, de Atenas, uma pessoa diferente era
ele não crer saber, ser “o único que sabe da própria ignorância”. (KOHAN, 2008, p.23). Para
Sócrates, o principal defeito de um ser humano, é ignorar sua ignorância. O intérprete de
libras ao simplesmente receber o que está postulado por outros, ser governado por outros,
ilude-se por acreditar que é portador e detentor dessas verdades. Por acreditar que já sabe
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o suficiente para atuar como intérprete, seja qual for sua formação, sua ilusão que sabe,
quando nada sabe, ele fecha-se para aquilo que ignora que existe e lhe permitiria cuidar de
si e dos outros. Isto geraria um princípio de vida, um sentido de viver de acordo com o que
pensa e não do que pensam que ele é. Diante de suas práticas, atuação como intérprete,
acreditando que estar como tal na educação de surdos, subjetivado que está incluindo
outros não se vê como um dispositivo que perpetua o discurso do Estado que cria
subjetividades. Como intelectual específico, o seu êthos, segundo Foucault (1994) no sentido
de “crítica permanente de nosso ser histórico” 7, pode ser entendida como atitude na
constituição do êthos do sujeito.
A definição de parrhesía designa a qualificação ética (êthos) do sujeito em oposição
às práticas de direção de consciência. Ela também está em oposição à retórica, cuja técnica
é persuadir e convencer alguém, a arte de falar algo que não é inteiramente o que pensa. A
função do intelectual específico consiste na enunciação de discursos que objetivam a
constituição do êthos daquele a quem se dirigem as palavras. Segundo Foucault (2009) a
qualificação deste intelectual parrhesiasta é a sua coragem da verdade. (CANDIOTTO, 2010,
p. 144)
O intérprete como intelectual específico fala com sinceridade e franqueza porque o
que diz, está de acordo com o que pensa, e o que faz está em harmonia com o que vive. Ao
enunciar algo, sua verdade, prova sua coragem da verdade. Falar o que pensa, pois faz o que
vive, confrontar a opinião, resistir à opinião do senso comum e às decisões da maioria, faz
desse intelectual um parrhesiasta.
Não é falar por acreditar ser o detentor e portador de uma verdade, sendo a
consciência da sociedade. Não é falar por questionar, por não aceitar o que é postulado ou
apresentado retoricamente. Não é a crítica pela crítica. Antes é o sujeito que por sua atitude,
com uma contraconduta, fala uma verdade que já é o seu modo de vida, alguém que se define
pela resistência corajosa diante de discursos e práticas da política institucional. Ele busca
cuidar de si e dos outros e indiretamente da cidade.
483F483F

CONCLUSÕES
O intérprete de libras parrhesiasta que é conhecedor das práticas que definem a
educação de surdos na perspectiva da inclusão, já tendo uma atitude ética (éthos) irá
reinterrogar tais práticas, problematizar, pensar, cuidar de si, assumir uma postura diante
do governo dos outros, com uma contraconduta, resistir à opinião do senso comum, viver o
que pensa como verdade. Com esta ética (êthos) de cuidar de si e dos outros, indiretamente
cuidará da cidade por ser aquele que com coragem evidenciou sua verdade e contribuiu no
presente para a existência de outras possibilidades na educação dos surdos.
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RESUMO: Com este ensaio teórico, procuro abordar o fenômeno das organizações flexíveis
sob a perspectiva da governamentalidade, conceito desenvolvido por Michel Foucault.
Procuro evidenciar que o fenômeno das organizações flexíveis (ou modelo orgânico de
organização) é, simultaneamente, efeito e instrumento da governamentalidade neoliberal.
Efeito, por derivar do processo de reforma das instituições disciplinares, levando-as a
assumirem um formato de entidades de controle. E instrumento enquanto instituição
produtora de práticas de liberdade, por meio da qual a governamentalidade opera. Neste
tipo de organização, devido ao processo de subjetivação, a figura do chefe autoritário não é
mais necessária, uma vez que o poder é exercido de forma muito mais sutil e ainda mais
eficiente: pelos próprios empregados, por si mesmos. Desta forma, a flexibilização das
organizações pode ser atribuída a uma manifestação da governamentalidade neoliberal no
ambiente organizacional, em que o poder passa a ser exercido por meio das práticas de
liberdade como governo de si. Enfim, com este artigo, procuro contribuir para aprofundar a
aplicação do conceito de governamentalidade de Michel Foucault no campo da
Administração e dos Estudos Organizacionais, uma vez que o conceito se mostra pertinente
para uma melhor compreensão das relações de poder existentes em nossa sociedade, assim
como, de suas estratégias subjacentes, manifestadas no exercício do poder.
PALAVRAS-CHAVE: Governamentalidade, Organizações Flexíveis, Subjetivação, Foucault.
ABSTRACT: The object of this theoretical essay is to approach the phenomenon of flexible
organization under the governmentality perspective, concept developed by Michel
Foucault. Seek for highlight that phenomenon of flexible organizations (or organic model of
organization) is both effect and instrument of neoliberal governmentality. Effect by deriving
from the process of reformo of disciplinary institutions, leading them to become institution
of control. And instrument while institution that produces freedom’s practices, through
which governmentality operates. In this organization due to the subjectivation process, the
figure of the authoritarian leader is no longer needed, since the power is exercised in a much
more subtle and even more eficiente way: by the employees themselves, for themselves.
Thus, the flexibility of organizations can be attributed to a manifestation of neo-liberal
governmentality in the organizational environment, where power starts to be exercised
through the practices of freedom. With this article, I try to contribute to increasing the
application of Michel Foucault’s concepty of governmentality in the field of Administration
and Organizational Studies in Brazil, since the concept shown relevant to a better
understanding and analisys of power relations in our society, as well as their underlying
strategies, manifested in exercise of power.
KEYWORDS: Governmentality, Flexible Organizations, Subjectivation, Foucault.
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...Independence limited
Freedom of choice:
Choice is made for you my friend
Freedom of speech:
Speech is words that they will bend
Freedom no longer frees you...
(Metallica)

INTRODUÇÃO
Novas práticas administrativas e novos modelos de gestão foram, e continuam
sendo, criados ao longo do tempo. Desde os sistemas de Taylor e Ford, caracterizados pela
divisão e simplificação das tarefas e pelo forte controle dos chefes sobre os empregados,
muita coisa mudou. Atualmente, organizações por todo o mundo utilizam-se de modelos de
gestão flexíveis, que apresentam características como hierarquia horizontalizada,
empowerment, equipes auto-gerenciáveis, etc. Essas organizações procuram conceder cada
vez mais flexibilidade, autonomia e liberdade para seus empregados. Cabe ressaltar que tais
mudanças não ficaram restritas ao universo empresarial, podendo ser percebidas também
em organizações do setor público (KLERING, PORSSE E GUADAGNIN, 2010), além das
organizações da sociedade civil (SALLES, 2014).
As organizações flexíveis oferecem para seus funcionários um ambiente de maior
informalidade, autonomia e participação, com menos normas e regulamentos, menos
impessoalidade, além de incentivar a criatividade e a educação continuada. Não é segredo
que essas mudanças não se devem à simples preocupação com os empregados. O fato é que
isso aumenta os lucros. Afinal, uma estrutura de chefia e controle mais enxuta e o melhor
aproveitamento do potencial criativo e intelectual dos profissionais impactam
positivamente os resultados. Mas, independentemente dos motivos, é notório que essas
empresas procuram proporcionar um ambiente mais satisfatório para seus empregados.
Isso nos leva à seguinte questão: a empresa fica satisfeita porque consegue obter
maior eficiência. Os empregados também ficam satisfeitos porque o controle diminui,
obtendo maior autonomia e liberdade. Então está tudo certo? Não, não está. Segundo
Tragtenberg (2006), com a flexibilização, ao contrário do que pode parecer à primeira vista,
o controle não diminui, apenas se torna menos visível. É aquilo que ele chamou de harmonia
administrativa: essas técnicas de gestão acabam dissimulando a tensão que existe entre os
interesses dos empresários e dos trabalhadores, fazendo com que esta tensão permaneça
oculta, dando a falsa impressão de que não existe. Paes de Paula (2002) chama de burocracia
flexível a esse tipo de técnicas de gestão, que acabam contribuindo para espalhar uma falácia
da desburocratização. Foucault (1999), por sua vez, afirma que “seu sucesso [do poder] está
na proporção daquilo que consegue ocultar dentre seus mecanismos”. Ou, em outras
palavras, a prática do poder é mais forte, quanto menos visível.
É a partir desta temática, da flexibilização organizacional como mecanismo de
ocultamento das relações de poder, que desenvolvo este ensaio teórico. Cabe ressaltar que
esse tema já foi abordado por autores como Dellagnelo e Silva (2001), Paes de Paula (2002)
e Tragtenberg (2006), dentre outros pesquisadores do campo dos estudos organizacionais.
A contribuição que trago para esta importante discussão é analisar esse mesmo
fenômeno, das organizações flexíveis, porém, através de uma abordagem a partir dos
estudos foucaultiano, com destaque para o referencial teórico da governamentalidade.
Prestes Motta e Alcadipani (2004) haviam sugerido a utilização do referencial foucaultiano
nos estudos organizacionais e Alcadipani e Tonelli (2004) e Alcadipani (2008), de forma
mais específica, sugeriram a aplicação do referencial da governamentalidade no campo dos
estudos organizacionais. De lá para cá, algumas pesquisas surgiram utilizando-se do
referencial, mas ainda é muito pouco, em relação ao potencial que o conceito possui.
A título de ilustração, uma busca pela palavra “governamentalidade” no Banco de
Teses da CAPES, nas áreas de administração ou administração pública, retornou apenas
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uma dissertação. Ainda nesse sentido, a busca pela palavra “governamentalidade” na base
da EBSCO, retornou quarenta e seis artigos. Após filtrar apenas artigos brasileiros na área
de administração e estudos organizacionais, restaram apenas três. A pouca quantidade de
artigos localizados nestas duas bases sugere que a utilização do referencial da
governamentalidade ainda é pouco difundida entre os pesquisadores brasileiros do campo
dos estudos organizacionais.
Para atingir o objetivo do artigo, de analisar criticamente o fenômeno das
organizações flexíveis a partir do referencial dos estudos foucaultianos, desenvolvo os
conceitos de poder, governo e governamentalidade. O referencial teórico possibilitou
desvelar as relações de poder presentes no fenômeno das organizações flexíveis,
evidenciando o duplo papel assumido por esse tipo de organização: tanto efeito, quanto
instrumento da governamentalidade neoliberal. Nesse processo, o conceito de
governamentalidade se mostrou robusto e bastante eficaz para a análise das relações de
poder na área de estudos organizacionais.

FLEXIBILIDADE E ORGANIZAÇÕES FLEXÍVEIS
Para compreender o conceito de organizações flexíveis, ou flexibilidade
organizacional, utilizo os referenciais de Maximiano (2000) e Chiavenato (2003), autores
da vertente funcionalista frequentemente utilizados como referencial teórico em disciplinas
de Teoria Geral da Administração (TGA) nos cursos de administração em instituições de
ensino superior brasileiras. Longe de concordar com as abordagens destes autores e com a
forma como encaminham o ensino da TGA, meu intuito é o de refletir como esses autores
abordam o tema, uma vez que o conceito de organizações flexíveis é derivado de
epistemologias funcionalistas.
Para Maximiano (2000), a flexibilidade é considerada uma característica
fundamental para as organizações modernas. A importância atribuída a essa característica
pode ser percebida verificando a frequência com que o termo flexibilidade é mencionado
em textos no campo da Administração. Chiavenato (2003), por exemplo, utiliza as palavras
“flexibilização” e “flexível”, ao todo, 122 vezes. Apenas a título de comparação, a palavra
“administrar” aparece 36 vezes. Uma observação interessante é que a palavra “liberdade”
aparece 49 vezes, portanto, mais que a palavra “administrar”. De qualquer forma, longe de
serem conclusivos, apresento esses dados apenas no intuito de dar uma simples indicação
da importância do termo flexibilidade (e do termo liberdade) para a área de Administração.
Ambos os autores empregam o termo de forma bastante ampla, utilizando-o para descrever
características tanto de processos e empresas, quanto de pessoas.
A teoria da contingência, ou situacional, é a principal referência de flexibilidade para
Chiavenato (2003), especialmente o modelo orgânico de organização. Maximiano (2000)
também se refere ao modelo orgânico, colocando-o em oposição com o modelo mecanicista,
não-flexível. Portanto, a partir desse referencial, uma organização que possui um modelo
orgânico de gestão pode ser considerada uma organização flexível. Neste ensaio, considero
organizações flexíveis e organizações de modelo orgânico como sinônimos.
O conceito de modelo orgânico de organização foi desenvolvido pelos sociólogos T.
Burns e G. M. Stalker em uma pesquisa sobre as práticas administrativas na indústria
inglesa. Maximiano (2000) afirma que esse tipo de organização procura reduzir a
formalidade, a impessoalidade, a hierarquia e a especialização de tarefas, dando maior
ênfase ao sistema social e às pessoas, proporcionando comunicação informal e autonomia
para os empregados. Além disso, o autor enumera algumas características desse tipo de
organização, dentre elas: ampla participação de pessoas de todos os níveis organizacionais
nas decisões, estilo de liderança democrático, cargos definidos de modo impreciso, decisão
compartilhada entre chefes e subordinados e hierarquia flexível ou horizontalizada, onde
os papeis de chefe e subordinado podem se inverter de uma situação para outra.
A partir de uma abordagem crítica, Dellagnelo e Silva (2000) realizaram uma ampla
pesquisa documental junto a artigos nacionais que estudaram observações empíricas de
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novas formas organizacionais, com suposta ruptura do modelo burocrático de organização.
Com isso, evidenciaram que a maioria dos autores consideram novas formas
organizacionais aquelas que simplesmente apresentam flexibilização da tecnologia,
estrutura e/ou cultura, porém, sem questionar o status quo vigente.
Portanto, para os fins deste artigo, organizações flexíveis são aquelas apontadas por
Chiavenato (2003) e Maximiano (2000) como detentoras de características do modelo
orgânico de organizações. Ou seja, aquelas que exibem algumas características de
flexibilização, independentemente de apresentarem alguma mudança de status quo ou
rompimento com o modelo burocrático. Em geral, são organizações que possuem
características de um simples “aperfeiçoamentos da abordagem contingencial da
administração” (DELLAGNELO E SILVA, 2000). Para prosseguirmos com a reflexão acerca
das relações de poder que envolvem essas organizações e seus papéis na atuação da
governamentalidade, apresento alguns conceitos desenvolvidos por Foucault.

FOUCAULT: PODER E GOVERNO
Foucault pensou o poder de forma original em relação aos pensadores que trataram
do tema antes dele. Para Foucault, o poder não está presente somente em relações de
dominação ou violência. Não é exclusividade das relações hierarquizadas, como as relações
chefe-empregado ou rei-súdito. Ao contrário, o poder acontece nas mais diversas interações
humanas, ao longo de toda a sociedade. Na maioria das vezes, de forma quase imperceptível.
O poder do estado é apenas um dos inúmeros poderes exercidos no interior de uma
sociedade.
Foucault não procurou responder a questões sobre a definição ou legitimidade do
poder. Por outro lado, ele procurou analisar a história do exercício de poder: como o poder
é/foi praticado, quais são/foram os mecanismos e estratégias utilizadas em sua prática.
Procurou compreender como se davam as relações de poder nas sociedades.
Como trata-se de algo que é exercido por toda a malha social, nas mais simples
relações humanas, não é possível considerar o poder apenas como ruim ou negativo.
Também não é necessária a ocorrência de um estado de violência ou dominação para que o
poder exista e seja exercido. A violência e a dominação não são o poder, mas apenas
possíveis instrumentos ou consequências de seu exercício.
O poder e o saber são indissociáveis. Seria mais correto utilizarmos o termo saberpoder ao invés de apenas um ou o outro isoladamente. Um novo conhecimento é atrelado a
um novo poder. Por exemplo, o saber da psiquiatria é atrelado a uma forma de poder,
manifestado inicialmente, no interior dos hospitais psiquiátricos; o saber da medicina é
atrelado ao poder sobre o paciente, manifestado no interior dos hospitais; o saber da
pedagogia é atrelado ao poder sobre as crianças, manifestado no interior das escolas.
Um tipo específico de exercício de poder, é o governo. Não as instituições
administrativas de Estado (governo da república, governo estadual, governo municipal,
etc.), mas a ação ou ato de governar. Enquanto ação, governo é uma forma específica de
exercício de poder, que se diferencia de outras possíveis. Governo não é uma prática restrita
ao modo de gestão do Estado. Ao contrário, o Estado a adotou apenas tardiamente. Governar
é diferente de outras formas de exercício de poder, como “ser soberano, ser suserano, ser
senhor, ser juiz, ser general, ser proprietário, ser mestre-escola, ser professor.” (Foucault,
2008).
Foucault entende o termo governo de modo bastante amplo, com o sentido que
possuía no século XVI:
Ele [governo] não se referia apenas às estruturas políticas e à gestão dos
Estados; mas designava a maneira de dirigir a conduta dos indivíduos ou
dos grupos: governo das crianças, das almas, das comunidades, das
famílias, dos doentes. Ele não recobria apenas formas instituídas e
legítimas de sujeição política ou econômica; mas modos de ação mais ou
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menos refletidos e calculados, porém todos destinados a agir sobre as
possibilidades de ação dos outros indivíduos. Governar, neste sentido, é
estruturar o eventual campo de ação dos outros. (FOUCAULT, 1995)
Portanto, governar alguém (ou a si mesmo) poderia significar conduzir ou chefiar,
mas também cuidar da subsistência, da saúde, da conduta moral deste alguém (ou de si
mesmo). Para Foucault, o governo não se dá de fora, externamente, mas da pessoa em
relação a si mesma (governo de si), em resposta às ações externas. Portanto, são as pessoas
que governam a si mesmas. Porém, este governo de si não é natural, mas induzido
externamente.

FOUCAULT: GOVERNAMENTALIDADE
Em seus trabalhos anteriores, até 1978, Foucault procurara abordar as formas
disciplinadoras de poder, presentes de forma mais contundente em instituições como
manicômios, prisões, hospitais, escolas, fábricas, etc. Porém, posteriormente, passou a se
interessar por temas relativos ao exercício de poder de modo mais amplo, como as ações do
Estado. Assim, no período de 1978 a 1980, em que lecionou os cursos “Segurança, Território,
População” e “Nascimento da Biopolítica”, procurou estudar a história das relações de poder
que formaram os estados modernos. Neste sentido, desenvolveu o conceito de
governamentalidade.
O conceito é apresentado no curso de 1978-1979 no Collège de France, de título
“Segurança, território, população”, onde faz uma análise das relações de poder. Foucault se
refere a este conceito também como arte de governo, sendo, portanto, dois termos para
expressar a mesma ideia. Neste texto, os utilizo como sinônimos. Foucault define
governamentalidade como:
Por esta palavra, ‘governamentalidade’, entendo o conjunto constituído
pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as
táticas que permite exercer essa forma bem específica, embora muito
complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por principal
forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial
os dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por
‘governamentalidade’ entendo a tendência, a linha de força que, em todo
o Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito, para a preeminência
desse tipo de poder que se pode chamar de ‘governo’ sobre todos os
outros – soberania, disciplina – e que trouxe, por um lado, o
desenvolvimento de toda uma série de aparelhos específicos de governo
‘e, por outro lado’, o desenvolvimento de toda uma série de saberes.
Enfim, por ‘governamentalidade’, creio que se deveria entender o
processo, ou antes, o resultado do processo pelo qual o Estado de justiça
da idade Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o Estado
administrativo, viu-se pouco a pouco ‘governamentalizado’ (FOUCAULT,
2008).
Quando apresentou o conceito de governamentalidade, Foucault ainda não tinha
aprofundado o estudo da história das tecnologias de governo de si. Mas, atualmente,
podemos fazer uso de seus textos posteriores, nos quais se dedica a temas como governo de
si, processos de constituição do sujeito (subjetivação) e do cuidado de si, que permitem
obter uma melhor compreensão do funcionamento da arte de governo (SIMONS e
MASSCHELEIN, 2011).
A governamentalidade funciona a partir do seguinte mecanismo: é desenvolvido um
tipo de governo de si através do qual são realizadas as práticas de subjetivação. Por
subjetivação entende-se a transformação do ser-humano em sujeitos com uma certa
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característica. Desta forma, as regras do jogo são internalizadas por todos, diminuindo a
necessidade de controle na forma tradicional. Para Foucault, a governamentalidade é a
forma mais eficiente de governo, que caracteriza o estado moderno. Para ser mais exato, o
estado moderno é a forma de organização utilizada pela governamentalidade.
O processo de formação da governamentalidade e do estado moderno se iniciou no
final do século XVI e início do século XVII em um contexto no qual o governo passou a ser
problematizado, analisado. Por meio dessa análise e reflexão acerca do governo é que foi
possível surgir o que Foucault descreveu como Razão de Estado, cujo foco passou a ser a
população, e não mais o território ou os indivíduos separadamente em sua multiplicidade.
Este foi o primeiro tipo de governamentalidade. Foucault analisa profundamente esta arte
de governo, assim como sua posterior transformação em outras formas, como o liberalismo
e o neoliberalismo. O primeiro, como crítica e reação à razão de estado e o segundo como
reativação e reformulação do primeiro.
A arte de governo do estado moderno é o que Foucault chamou de
governamentalidade neoliberal, que evita agir de forma ditatorial, bruta ou agressiva. Mas
atua de forma muito mais sutil, recrutando e controlando as pessoas através de formas
específicas de governo de si (através da prática de liberdade e do empreendedorismo),
atuando na própria formação da identidade da pessoa, de quem ela é, de como ela se vê, na
constituição do próprio sujeito. Deste modo, atua na constituição de sujeitos livres e
empreendedores, sujeitos que se veem como livres e que se veem como se uma empresa
fossem. E esta liberdade é utilizada como mecanismo de controle: o sujeito é livre, mas age
e faz aquilo que o Estado deseja, porque o que o Estado deseja já está internalizado no
indivíduo, através do processo de subjetivação.
Para seu funcionamento, a governamentalidade neoliberal produz ativamente a
liberdade, reformando as antigas instituições disciplinares (prisões, hospitais, escolas,
fábricas), de modo que se transformem em ambientes que promovam a liberdade. Ou seja,
ambientes que criem a liberdade através da qual essa arte de governo possa atuar. A
liberdade é, portanto, o mecanismo de ação da governamentalidade neoliberal, seu
mecanismo de controle, atuando na subjetivação do ser-humano.
Nesse tipo de governamentalidade, o ser-humano deixou de ser pensado como um
cidadão social, mas passou a ser considerado como empresário de si ou uma pessoamicroempresa, uma espécie de "Você S.A". Este modo de governo de si, empresarial,
constitui sujeitos que se enxergam como uma pessoa cujas decisões se assemelham a
decisões de empresa, procurando obter a máxima eficiência, voltadas para o mercado, e com
critérios de competição/concorrência. Buscando ampliar seu capital humano (o que
possibilita maiores oportunidades no mercado de trabalho e consequente aumento da
renda-receita) o sujeito procura investir (tempo e dinheiro) naquilo que pode fazer crescer
seu capital humano, principalmente através da educação continuada. (LÓPEZ-RUIZ, 2004).
Neste sentido, a função do Estado, para a governamentalidade neoliberal, passa a
ser apenas a de proporcionar um ambiente econômico adequado para a prática da liberdade
empresarial pelo cidadão empresarial. Com isso, a economia passou a assumir uma posição
central na sociedade, passando a servir de referência para todos os aspectos da vida
humana.

CONCLUSÃO:
ORGANIZAÇÕES FLEXÍVEIS COMO PRÁTICA DE GOVERNAMENTALIDADE
Como vimos, o conceito de governamentalidade de Foucault oferece uma forma
inovadora de pensar as relações de poder na sociedade, possibilitando uma análise
complexa e robusta através das práticas de poder e subjetivação. A governamentalidade
neoliberal é o tipo de arte de governo presente desde a década de 1960, utilizando a
liberdade como mecanismo de governo de si. Porém, para subjetivar indivíduos livres,
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precisa produzir liberdade ativamente. E isso é realizado, inclusive, através da substituição
das práticas das antigas instituições disciplinares.
Instituições disciplinares são aquelas que exercem poder disciplinar sobre os corpos
dos indivíduos através da coerção, tornando-os dóceis e úteis. Essa forma de poder utilizase da dualidade saber-poder e pode ser exercido através de estabelecimento de horários,
utilização exaustivas dos corpos, sistemas precisos de comando, segmentações dos atos, etc.
Exemplo dessas instituições são as prisões, manicômios, hospitais, exércitos, escolas e as
fábricas.
Aqui se faz necessária uma observação: neste contexto, por fábrica entende-se as
antigas instituições fabris, onde o controle era exercido de forma rígida e utilizando-se de
coerção, os empregados exerciam jornadas ainda mais longas que atuais (mais de 12 horas
por dia), muitas vezes em um ambiente insalubre, trabalho altamente repetitivo e
diferenciado. É o tipo de instituição fabril ilustrada no clássico filme de Charles Chaplin,
“Tempos Modernos”, de 1936.
A governamentalidade neoliberal, como forma de produzir a liberdade por meio da
qual possa exercer poder, precisou reformar as antigas instituições disciplinares, como o
tipo de fábrica mencionado. Esse movimento teve como consequência a adoção de novas
práticas dessas instituições. Com isso, tais instituições deixaram de atuar a partir das
práticas de poder disciplinar, passando a atuar através da prática de poder de controle (ou
seguridade/segurança) e da prática de subjetivação.
Uma vez realizada a subjetivação dos membros das empresas e da sociedade, não há
mais a necessidade de exercer o poder da forma tradicional, através da disciplina. Não sendo
mais necessária a figura do chefe autoritário, o poder pode ser exercido de forma muito
mais sutil e ainda mais eficiente: pelos próprios empregados, por si mesmos. Neste
momento, são os próprios funcionários, que decidem, por si sós, agirem da forma como é
esperado pela organização. Isso acontece porque a organização já está no interior do
sujeito-empregado. Através do processo de subjetivação, as organizações formaram
sujeitos que possuem hábitos, morais, crenças e interesses pessoais compatíveis ou
idênticos aos desejados pelas organizações. Ou seja, os interesses da organização
substituíram os próprios interesses do empregado. Desta forma, o empregado, acreditando
ser livre e agindo de acordo com sua vontade, defende os interesses da organização, sem
necessidade de um controle aparente.
Portanto, as organizações flexíveis são responsáveis não apenas por promover a
liberdade, como por subjetivar seus membros. Em outras palavras, atuam nas duas pontas
desta arte de governo: tanto criando o principal instrumento de poder da
governamentalidade (liberdade), quanto promovendo o exercício deste poder através da
constituição de sujeitos que se enxergam e agem como se fossem livres. E, ao que parece,
têm obtido relativo sucesso.
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“Não há repressão de homem nenhum! Pelo contrário.
O que o campo político faz é produzir o homem, ele produz o homem –
porque homem é isto que nós somos! Ou seja: as potências que foram estimuladas em nós,
para constituir o que nós somos, é que nos tornou homens.
Não há o homem em essência - o homem é uma prática política”
Claudio Ulpiano
RESUMO: O arsenal teórico-metodológico foucaultiano constitui uma importante
ferramenta para a analítica das atuais práticas de governo dos homens. Da recusa da tese
repressiva até a hipótese da batalha como grade para a análise das relações de poder,
Foucault efetua diversos deslocamentos, para enfim chegar até a problemática da ética, na
trajetória de sua história arqueogenealógica da constituição do sujeito moderno.
Escorregando da temática da disciplina ao conceito de governamentalidade – que se deu a
partir da análise histórica da constituição da racionalidade política no Ocidente – Foucault
encontra, nas íntimas relações entre verdade e subjetividade, característica da cultura
ocidental, o ponto central de análise crítica da estratégia geral de nossas sociedades, e
compreender o papel fundamental que ocupa o pensamento econômico na constituição da
racionalidade do governo de si e dos outros, bem como a emergência de novas formas de
subjetivação na atualidade e as possibilidades de resistência.
PALAVRAS-CHAVE: biopolítica;modos de subjetivação; neoliberalismo; racionalidade
governamental.
ABSTRACT: The Foucaultian theoretical and methodological set is an important tool to
analyse current men's government practices. From refusal of repressive hypothesis to the
thesis of battle as grid for analysis of power relations, Foucault makes several
displacements, to finally get to the ethical problem in the trajectory of his
archeogenealogical history of the constitution of the modern subjectivity. Slipping from the
theme of discipline to the concept of governmentality - that came from the historical
analysis of the establishment of political rationality in the West - Foucault find out, in
intimate relationships between truth and subjectivity, which is characteristical of Western
culture, the focus of critical analysis of our societies’ general strategy, and understand the
key role that plays the economic thought in the constitution of rationality government of
self and others, as well as the emergence of new forms of subjectivity today and the
possibilities of resistance.
KEYWORDS: biopolitics; modes of subjectivity; neoliberalism; governmental rationality.

INTRODUÇÃO
No ano de sua morte, Michel Foucault enviou a Denis Huisman, filósofo e editor
do Dictionnaire des philosophes, um texto para o “Verbete Foucault”, assinando-o com o
pseudônimo Maurice Florence. Nesse texto, observa-se uma grande preocupação em
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esclarecer sobretudo o método empreendido por Foucault em suas pesquisas, o que
certamente interessa à sociologia como preliminar metodológica, e particularmente a esta
pesquisa que procura analisar a relação entre o neoliberalismo como prática política e as
novas formas 1 de subjetivação.
O referido “Verbete” designa por “pensamento” o “ato que introduz um sujeito
e um objeto em todas as relações possíveis”; e por “história crítica do pensamento” uma
“análise das condições a partir das quais certas relações do sujeito com o objeto se formam
ou se modificam” (FOUCAULT, 2001b, p. 1450). Prosseguindo, alerta que não se trata de
estabelecer as condições formais do aparecimento de todo e qualquer objeto, o qual já seria
dado em relação a um sujeito que, por sua vez, possuiria características essencialmente
estabelecidas de antemão. Trata-se antes de estabelecer as condições de formação do
sujeito – “o seu modo de subjetivação” –, historicamente modificáveis, em relação com as
condições de formação do objeto que, nesse mesmo movimento, aparecerá para um saber –
“o seu modo de objetivação” –, o qual está indissociavelmente ligado às condições de
visibilidade desse objeto, também instituídas historicamente.
Ora, trata-se de dizer que nem o objeto pode ser dado a princípio, nem o sujeito
pode ser definido segundo categorias universais e necessárias 2. Para que um objeto se
preste a um saber, a uma consciência, é preciso que haja condições tanto da ordem empírica
quanto da ordem do discurso por meio do qual o saber sobre esse objeto se constituirá. Da
ordem empírica: o objeto do saber não pode se mostrar se não houver sobre ele um regime
de luz em que ele se prefigure. É o que ocorreu, por exemplo, com os loucos, os doentes e os
criminosos, que, num momento preciso da história ocidental (Foucault o situa entre os
séculos XVIII e XIX), receberam um espaço próprio em que passaram a ser enclausurados a
fim de que se inflectisse sobre eles uma luz, permitindo sua visibilidade e possibilitando que
sobre eles se desenvolvesse um saber. Da ordem do discurso: também o regime que
ordenará todo e qualquer tipo de enunciado acerca de um objeto constrói-se segundo
parâmetros estabelecidos a priori 3.
Não são, portanto, o objeto e o sujeito quem possuem características
universalmente válidas as quais permitiriam designá-los de um modo definitivo, mas as
condições que fazem com que se constituam o objeto e o sujeito, as condições para uma
objetivação e para uma subjetivação, é que se organizam num solo a priori, o que já deveria
afastar por si qualquer acusação a Foucault de indeterminismo ou “pós-modernismo”. O que
também não equivale a dizer que tais condições sejam determinações estruturais, pois
“sujeito e objeto se modificam constantemente em sua relação mútua e, portanto, modificam
48F48F

485F485F

486F486F

Por dispositivo, Foucault compreende um conjunto de práticas (instituições, arquitetura,
regulamentos, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, ações
morais), as quais, em si mesmas, possuem cada uma delas uma historicidade e características
próprias, formando processos em desequilíbrio que não possuem contornos bem definidos, sendo o
dispositivo a relação que se estabelece entre esses elementos (cf. FOUCAULT, 2001b, p. 299).
2 Nesse sentido, Foucault propunha, na aula que dá início ao curso de 1978-79, “Nascimento da
Biopolítica”(p. 5): “partir dessa prática [a prática governamental] tal como ela se apresenta, mas ao
mesmo tempo tal como ela é refletida e racionalizada, para ver, a partir daí, como pode efetivamente
se constituir um certo número de coisas, sobre o estatuto das quais será evidentemente necessário
interrogar, que são o Estado e a sociedade, o soberano e os súditos, etc. Em vez de partir dos
universais para deles deduzir fenômenos concretos, ou antes, em vez de partir dos universais como
grade de inteligibilidade obrigatória para um certo número de práticas concretas, [...] partir dessas
práticas concretas e, de certo modo, passar os universais pela grade dessas práticas.”
3 Tentamos resumir brevemente as conclusões dos trabalhos desenvolvidos por Foucault durante a
década de 1960 (sobretudo “História da loucura”, “O nascimento da clínica” e “As palavras e as
coisas”), período que antecede ao dos estudos que passarão doravante a nos interessar. Como
questão de método, o “Verbete” resgata tais conclusões e as recolhe no movimento de um
pensamento que não se preocupará, no que tange a essa especificidade, com as distinções que
certamente existem entre os diferentes âmbitos das pesquisas do autor ao longo de sua produção
intelectual.
1
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o próprio campo da experiência” (FOUCAULT, 2001b, p. 1452), respeitando certamente um
índice notável de contingência.
O “verbete” prossegue afirmando que as formas de objetivação que mais
interessaram a Foucault foram aquelas em que o próprio sujeito se converteu em objeto de
conhecimento: o louco, o doente, o delinquente, ou o próprio homem, para todas as
chamadas ciências humanas. Eis o que o autor analisaria a propósito do criminoso em
relação à objetivação científica desse mesmo indivíduo por um saber como o da
criminologia, no momento da transição de uma sociedade soberana para uma sociedade
chamada disciplinar 4. Todavia, como veremos, os cursos que se seguiram à publicação de
“Vigiar e punir” levariam Foucault a alterar o enfoque dado a essa referida transição,
modificando assim sua caracterização da sociedade disciplinar e do dispositivo punitivo em
coerência às análises acerca das condições de subjetivação/objetivação do delinquente. No
contexto dessas pesquisas, o autor estudará o liberalismo como prática política, tendo como
correlato um poder punitivo potencialmente aplicável a todo o corpo social que estará
implicado numa série de mecanismos de segurança a operar juntos.
487F487F

RACIONALIDADE POLÍTICA E GOVERNAMENTALIDADE
O estudo da racionalidade política parte do reconhecimento dos sistemas de
pensamento e seus poderosos efeitos no real, nas nossas sociedades:
As práticas discursivas se caracterizam pelo recorte de um campo de
objetos, pela definição de uma perspectiva legítima para o sujeito de
conhecimento, pela fixação de normas para a elaboração de conceitos e
das teorias. [...]não são pura e simplesmente modos de fabricação de
discursos. Elas tomam corpo em conjuntos técnicos, em instituições, em
esquemas de comportamento, em tipos de transmissão e de difusão, em
formas pedagógicas que ao mesmo tempo as impõem e as mantêm”
(FOUCAULT, s/d, p. 5-6).
Nesse sentido, na tradição ocidental estabeleceu-se uma relação entre saber e
poder que Foucault designará por “regime de verdade”, característico da “era da política”,
vigente até hoje, que remonta“à história e às instituições arcaicas gregas”, “[...] concernente
à administração da justiça, à concepção do justo, e às reações sociais ao crime” (FOUCAULT,
s/d, p. 10). Em suma, daprática do governo indexada aos regimes de verdade, como
esclarece Foucault:
[...] nos séculos XVI, XVII, antes mesmo, aliás, e ainda em meados do
século XVIII, existia toda uma série de práticas [...] como o exercício de
direitos soberanos, de direitos feudais, como a manutenção dos
costumes, como procedimentos de enriquecimento eficazes para o
Tesouro, como técnicas para impedir as revoltas urbanas de
descontentamento desta ou daquela categoria de súditos, enfim, tudo
isso eram práticas pensadas [...] a partir de acontecimentos e de
princípios de racionalização diferentes. [...] entre essas diferentes
práticas será possível estabelecer, a partir do meado do século XVIII, uma
coerência pensada, racionalizada; coerência estabelecida por
mecanismos inteligíveis que ligam essas diferentes práticas e os efeitos
dessas práticas uns aos outros e vão permiti julgar todas essas práticas
É o que indiciavam as pesquisas do início dos anos 1970, esboçadas nos cursos do Collège de France
entre os anos 1971-1975, as quais culminariam em “Vigiar e punir”. Tratam-se dos cursos: “Teorias
e instituições penais”(1971-1972), inédito; “A sociedade punitiva” (1972-1973), recém-publicado na
França,“O poder psiquiátrico” (1973-1974) e “Os anormais”(1974-1975), ambos publicados na
França e no Brasil.
4
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como boas ou ruins, não em função de uma lei ou de um princípio moral,
mas em função de proposições que serão, elas próprias, submetidas à
demarcação do verdadeiro e do falso [...] toda uma porção da atividade
governamental que vai passar assim por um novo regime de verdade
(FOUCAULT, 2008a, p. 25-26).
Nos cursos ministrados no Collège de France, “Em Defesa da sociedade” (197576), “Segurança, Território, População” (1977-78) e“Nascimento da Biopolítica” (1978-79),
Foucault busca compreender como se estabeleceu o domínio da prática do governo, com
seus diferentes objetivos, regras gerais, a fim de governar da melhor maneira possível, isto
é, como se deu a racionalização da prática governamental no exercício da soberania política.
A partir daí, Foucault efetuará em deslocamento 5 em relação ao eixo saber-poder
possibilitando compreender a emergência do sujeito moderno que, em “Vigiar e Punir”,
tinha ainda uma conotação negativa, de coerção, de sujeição absoluta do indivíduo em
relação ao poder, donde emerge a noção de governamentalidade, que designa,
48F48F

o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e
reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem
específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal
a população, por principal forma de saber a economia política e por
instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança”; bem como
“a tendência [...] que em todo o Ocidente não parou de conduzir [...] para
a preeminência desse tipo de poder que podemos chamar de “governo”
sobre todos os outros [...]e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento
de toda uma série de aparelhos específicos de governo [e, por outro lado]
o desenvolvimento de toda uma série de saberes (2008b, p. 143-144).
A noção de governamentalidade permitiu a Foucault perceber o encadeamento
entre as técnicas do governo dos outros – tais como a disciplina analisada em “Vigiar e
Punir” – e as técnicas de si. A partir de então, Foucault percebe que “a reflexão sobre a noção
de governamentalidade não pode deixar de passar, teórica e praticamente, pelo elemento
de um sujeito que se definiria pela relação de si consigo” (FOUCAULT, 2006, p. 306), enfim,
a compreender as íntimas relações entre as formas políticas de governo e as formas segundo
as quais os homens conduzem a si mesmos, o que o levou a repensar a prática e a teoria
política:
Enquanto a teoria do poder político como instituição refere-se,
ordinariamente, a uma concepção jurídica do sujeito de direito, pareceme que a análise da governamentalidade – isto é, a análise do poder como
conjunto de relações reversíveis – deve referir-se a uma ética do sujeito
definido pela relação de si para consigo. Isto significa muito
simplesmente que [...] devemos considerar que relações de
poder/governamentalidade/governo de si e dos outros/relação de si
para consigo compõem uma cadeia, uma trama e que é em torno dessas
noções que se pode articular a questão da política e a questão da ética
(FOUCAULT, 2006, p. 306-307) 6.
489F489F

5“Rompendo com o discurso da batalha utilizado desde o início dos anos 1970, o conceito de ‘governo’

assinalaria o primeiro deslizamento acentuado a partir de 1980, da analítica do poder à ética do
sujeito” (SENELLART, 2008b, p. 497).
6Assim, a partir do 1979, Foucault empreenderá a análise das práticas de confissão cristão, da direção
de consciência e sua relação com os modos de subjetivação, cf. exposto na conferência Verdade e
Subjetividade, proferida em Berkeley em 1980: “Declarar alto e bom som e de maneira inteligível a
verdade acerca de si próprio – isto é, confessar – foi durante muito tempo considerado no mundo
ocidental quer como uma condição de redenção dos próprios pecados, quer como um item essencial

– 1312 –

Dando continuidade, por assim dizer, ao projeto da genealogia do sujeito
moderno apresentado em “A Verdade e as Formas Jurídicas” (1973), sua trajetória lhe
permitiu perceber o cruzamento entre verdade e subjetividade, característica da nossa
cultura:
Todas as práticas pelas quais o sujeito é definido e transformado são
acompanhadas pela formação de certos tipos de conhecimento e, no
Ocidente, por uma variedade de razões, o conhecimento tende a ser
organizado em torno de formas e de normas mais ou menos científicas.
Há também uma outra razão talvez mais fundamental e mais específica
das nossas sociedades. Reside no facto de que uma das mais importantes
obrigações morais ser, para qualquer sujeito, o conhecer-se a si próprio.
A obrigação dos indivíduos à verdade e uma organização científica do
conhecimento são as duas razões pelas quais a história do conhecimento
constitui um ponto de vista privilegiado para a genealogia do sujeito
(FOUCAULT, 1993, p. 205).
A analítica do poder, a partir da noção de governamentalidade, permite
deslocar o locus privilegiado das instituições no que diz respeito ao exercício do poder
político, e compreender que “o Estado é o correlato de uma certa maneira de governar”
(FOUCAULT, 2008a, p. 8-9). Assim, para Foucault, “o que há de importante para a [...] nossa
atualidade, não é a estatização da sociedade, mas [...] a ‘governamentalização’ do Estado”
(FOUCAULT, 2008b, p. 144-145).

LIBERALISMO COMO CRÍTICA DA RAZÃO DE ESTADO
Em “Segurança, Território, População”,ao analisar a transição da “análise das
riquezas” para a “economia política”, Foucault chama a atenção para uma nova realidade
que aparece nesse campo do saber que se instaura, compreendida enquanto condição de
possibilidade para a invenção de toda uma série de novas tecnologias políticas que vão
gradativamente tornando-se incompatível com o exercício da soberania. Trata-se da
emergência da economia política como condição de possibilidade para a emergência do
liberalismo, analisado por Foucault “como princípio e método de racionalização do exercício
do governo – racionalização que obedece, e é essa a sua especificidade, à regra interna da
economia máxima” (FOUCAULT, 2008a, p. 432).
Embora nocontexto da Revolução Inglesapossamos observar a emergência da
carta de direitos (Bill of Rights) – e nisso ela é emblemática – a partir de uma crítica à
soberania, não havia se estabelecido ainda uma cisão entre sociedade e Estado 7. Neste
contexto, recorrendo auma limitação extrínseca, encontrada na razão jurídica, cuja
soberania, na sua pretensão a um poder absoluto, teria usurpado, tornando-se, por isso,
ilegítimo. E observa-se, em relação ao direito, uma espécie de lógica invertida, pois,
490F490F

[...] a prática judiciária havia sido o multiplicador do poder real durante
toda a Idade Média. Ora, quando se desenvolver, a partir do século XVI e
principalmente no início do século XVII, essa nova racionalidade
da condenação dos pecadores” (FOUCAULT, 1993, p. 204).
7 A problemática lockeana diz respeito, antes, à separação entre Estado e Igreja (laicização), entre
poder político e poder pastoral, de modo que uma das questões centrais para o autor nos Dois
Tratados sobre o Governo Civil é a defesa de um fundamento racional do poder político (civil) em
contraste com a Doutrina do Direito Divino, vigente até então. Um acordo, talvez, daquilo que foi
conhecido como “guerra das duas espadas”: aos reis caberia cuidar do corpo e, à Igreja, da alma. Ver,
por exemplo, a refutação das teses do Sir Robert Filmer, autor de O Patriarca, no seu Primeiro
Tratado. Ali, o alvo das crítica de Locke é menos Thomas Hobbes – que já havia fundamentado o poder
soberano na vontade dos súditos – que a tese da hereditariedade de Filmer.

– 1313 –

governamental, o direito vai servir ao contrário como ponto de apoio
para toda pessoa que quiser, de uma maneira ou de outra, limitar essa
extensão indefinida de uma razão de Estado que toma corpo num Estado
de polícia. As teorias do direito e as instituições judiciárias vão servir
agora, não mais como multiplicadoras, mas ao contrário, como substratos
do poder real (FOUCAULT, 2008a, p. 11).
À maneira de Locke, o direito aparece fora da Razão de Estado, como princípio
de sua limitação, em sua oposição. Assim, embora no pós Revolução Gloriosaseja possível
encontrar uma prática governamental próxima do liberalismo 8, será na França, com os
fisiocratas, que teremos a instauração do princípio liberal do laissez-faire, inaugurando a
razão governamental moderna, baseada em um princípio de limitação imanente – uma
limitação de fato e não de direito.
A crítica da economia política será a condição de possibilidade do governo, do
bom governo, assegurando a autolimitação da razão governamentalimpedindo, portanto,
que estedesaparecesse. E será em nome de uma noção nova à época, que é a naturalidade
dos processos econômicos, que se limitará a artificialidade da prática política.
491F491F

O FENÔMENO DA ESCASSEZ ALIMENTAR E A EMERGÊNCIA DA ECONOMIA
POLÍTICA
Durante os séculos XVII e XVIII, o tipo de acontecimento que os soberanos
franceses deveriam evitar era a escassez alimentar, poisela podia acarretara revolta urbana,
“flagelo do lado da população; catástrofe, crise [...] do lado do governo” (FOUCAULT, 2008b,
p. 41). Nesse período, a escassez era pensada sob duas categorias, duas matrizes filosóficas.
De um lado, o conceito cosmológico-político da má fortuna, de origem greco-latino, segundo
o quala escassez alimentar seria uma das formas da má fortuna, para um povo e seu
soberano. De outro, o conceito jurídico-moral da natureza decaída do homem, segundo o
qual a escassez apareceria como um castigo devido à avidez dos homens. Essa racionalidade
vai orientara maneira de pensar e a prática política dos soberanos, provocando toda aquela
série de regulamentação do trigo, da política mercantilista, visando evitar a escassez que,
não obstante, acabará por acentuá-la.
Os efeitos negativos dessa prática política vão manifestar uma certa oposição
entre sociedade civil e Estado, constituindo um entrave, um bloqueio na arte de governar
existente até então. E será,
[...] do interior desse ato fundador do pensamento econômico e da análise
econômica que é a doutrina fisiocrata, que se começou a colocar como
princípio fundamental do governo econômico o princípio da liberdade de
comércio e de circulação dos cereais (FOUCAULT, 2008b, p. 44-45).
O resultado,tanto da intervenção desse novo campo teórico, que é o
pensamento econômico, quanto dessa mutação das técnicas de poder, foi a “implantação
dos dispositivos de segurança, [...] característico das sociedades modernas (FOUCAULT,
Antes dos fisiocratas, alguns governos, desde o fim do século XVII, já haviam pensado ser
a livre circulação de cereais não só a melhor fonte de lucro como também um mecanismo
eficaz contra o flagelo da escassez: em 1689 o Parlamento inglês adotou um conjunto de leis
que admitia a liberdade de circulação e comércio dos cereais, porém, com um sustentáculo
e um corretivo. Primeiro, as exportações só eram permitidas em períodos de abundância, e,
para a sustentação dos preços, não só se permitia a exportação como se a incentivava.
Segundo, estabeleceram-se taxas de importação, em excesso, para evitar a queda de preços
internamente, assim, o bom preço seria obtido por meio dessas duas medidas. Cf. Segurança,
Território, População, aula de 18 de janeiro de 1978 (FOUCAULT, 2008b, p. 39-72).
8
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2008b, p. 45).Haveria nessa transição, portanto, uma crise da governamentalidade segundo
a Razão de Estado, eis que,
a política mercantilista até então se dirigia como objeto de seu poder e
conhecimento era composta por sujeitos individuais, cada um dos quais
– para confusão da argumentação mercantilista – um sujeito de
interesses. Desse modo, os sujeitos individuais são agentes governados
por uma racionalidade autônoma de preferências que são irredutíveis,
intransferíveis e – vistas da perspectiva totalizante do conhecimento
estatal – inescrutáveis. De acordo com a hipótese de Foucault, é a
heterogeneidade e a incongruência dessa textura racional da
individualidade econômica em relação à lógica de totalização, bastante
diferente, característica da jurisprudência política que doravante torna
insustentável uma soberania econômica total (GORDON, 1987, p. 18).
O que interessa a Foucault na análise dos economistas da época é a genealogia
das tecnologias de poder, a possibilidade da reconstituição do funcionamento da prática
governamental em função dos objetivos e das estratégias e as programações de ação política
que eles sugerem, isto é, sua forma da racionalidade política 9.
Este acontecimento é fundamental pois está no limiar de transição do conceito
jurídico-moral da natureza decaída do homem, vigente dos séculos XVII-XVIII, para um
conhecimento científico:
492F492F

a reivindicação de racionalidade científica, que não era em absoluto
colocada pelos mercantilistas, é colocada em compensação pelos
economistas do século XVIII, que vão dizer que a regra da evidência deve
ser a que se aplica a esses domínios (FOUCAULT, 2008b, p. 471).
A partir daí, ofenômeno da escassez alimentar aparecerá como pertencente a
uma certa naturalidade dos processos sociais, uma naturalidade específica da espécie
humana e da vida em comum dos homens. E será a naturalidade dessesfenômenos sociais
que a gestão do Estado deverá assegurar, em contraste com aquela função negativa, típica
da soberania. Função positiva que podemos encontrar, no século XIX, nas palavras de
Durkheim, quando do nascimentoda “questão social” 10:
493F493F

A incumbência de zelar pela educação da juventude, de proteger a saúde
geral, de presidir ao funcionamento da assistência pública, de
administrar as vias de transporte e comunicação, entra pouco a pouco na
esfera de ação do órgão central. Em consequência, este se desenvolve e,
ao mesmo tempo, estende progressivamente a toda a superfície do
território uma rede cada vez mais densa e complexa de ramificações que
substituem os órgãos locais preexistentes ou os assimilam. Serviços de
estatística mantém-no a par de tudo o que acontece nas profundezas do
organismo (DURKHEIM, 1999, p. 210).

“O que Abeille e os fisiocratas e teóricos da economia no século XVIII procuraram obter foi um
dispositivo que, conectando-se à própria realidade dessas oscilações, vai atuar de tal modo que, por
uma série de conexões com outros elementos da realidade, esse fenômeno, sem de certo modo nada
perder de sua realidade, sem ser impedido, se encontre pouco a pouco compensado freado,
finalmente limitado e, no último grau, anulado” (FOUCAULT, 2008b, p. 49).
10 Em referência ao livro de Robert Castel, “As metamorfoses da questão social: uma crônica do
salário”.
9
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Ao lado dessa função positiva, caberia também ao Estado, como parte de sua
nova atribuição, controlar para que “a desordem, as irregularidades, os ilegalismos, as
delinquências sejam impedidas ou reprimidas” (FOUCAULT, 2008b, p. 475), para os quais a
polícia 11 – que adquire seu sentido atual – e os demais aparatos repressivos do Estado
estarão à disposição.
Ora, dessa crítica endógena ao poder que é a economia, as descobertas no
âmbito das chamadas ciências econômicas terão um efeito de crítica permanente das
práticas efetivas, isto é, da razão governamental, assinalando o nascimento da “bipolaridade
dissimétrica da política e da economia”, e a emergência de um determinado regime de
verdade,
49F49F

[...] marcado pela articulação, numa série de práticas, de um certo tipo de
discurso que, de um lado, o constitui como um conjunto ligado por um
vínculo inteligível, e de outro, legisla e pode legislar sobre essas práticas
em termos de verdadeiro ou falso (FOUCAULT, 2008a, p. 25).
A análise da racionalidade política inaugurada pelo liberalismo permitiu a
Foucault perceber como “tornou-se axiomático que o consentimento dos governados deve
ser a fonte originária e o único fundamento do poder político legítimo” – lógica que–
“consiste em indexar o exercício do poder na racionalidade daqueles sobre os quais o
próprio poder é exercido” (AVELINO, 2010, p. 18-19), desembaraçando-o da temática da
dominação:
o governo dos homens é uma prática que não é imposta pelos que
governam aos que são governados, mas uma prática que fixa a definição
e a posição respectiva dos governados e dos governantes uns diante dos
outros e em relação aos outros, “regulação interna” quererá dizer que
essa limitação não é imposta exatamente nem por um lado nem pelo
outro, em todo caso não é imposta global, definitiva e totalmente
(FOUCAULT, 2008a,p. 17).
Se, no entanto, a crítica da razão de Estado pelo liberalismo do século XVIII
girava em torno do direito, a crítica interna da razão governamental moderna vai se dirigir
aos excessos de governo, aos seus efeitos. Nessa transição, há um deslocamento do centro
de gravidade do direito público, questão central aos jusnaturalistas, que consistia em fundar
uma soberania legítima. A partir de então, um dos grandes problemas seria justamente o de
saber como a limitação do poder público poderia ser estabelecida, como separar governo e
administração, como uma limitação de fato poderia ser regulamentada em termos de
direito.
Para resolver esse problema, no final do XVIII e início do XIX, foram propostas
duas vias: a via rousseauniana, que partia dos direitos do homem e daí deduzia os direitos
da soberania, ea via utilitarista, articulada essencialmente sobre a nova razão
governamental, isto é, em função de limites de fato. Duas vias que se consubstanciavam a
partir de duas concepções de lei. Na primeira, a lei será percebida como expressão da
vontade geral; na segunda, como efeito de uma prática governamental baseada na utilidade
pública. Já a liberdade, no primeiro caso, será percebida como exercício de direitos
fundamentais; no segundo, como independência dos governados frente aos governantes.
Durante muito tempo, greve de trabalhadores e motins foram tratadas como “caso de política”,
após a emergência do chamado Estado social, isso pareceu aos olhos de muitos, uma aberração.
Atualmente, no Brasil, o uso da Lei de Segurança Nacional (lei federal n° 7.170), vigente desde 1983,
e a recém criada Lei de Combate ao Crime Organizado (lei federal n° 12.850) na criminalização de
manifestantes das “jornadas de junho” são um exemplo da reativação de práticas que remontam ao
século XIX.
11
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Essa ambiguidade caracterizará todo o liberalismo dos séculos XIX e XX e
permeará a maioria dos conflitos, onde onazismo é emblemático. E será justamente a via
utilitarista que se tornará tendência no Ocidente, com o cálculo de utilidade como princípio
de limitação do poder público:
Agora, o interesse a cujo princípio a razão governamental deve obedecer
são interesses, é um jogo complexo entre os interesses individuais e
coletivos, a utilidade social e o benefício econômico, entre o equilíbrio do
mercado e o regime do poder público, é um jogo complexo entre direitos
fundamentais e independência dos governados. O governo, em todo caso
o governo nessa nova razão governamental, é algo que manipula
interesses (FOUCAULT, 2008a, p. 61).

NOVA CRISE DE GOVERNAMENTALIDADE?
Como entender, por exemplo, as atuais práticas de reativação e
desenvolvimento do homo oeconomicus, na teoria do capital humano, num contexto de crise
do Estado moderno? A que podemos atribuir a atual crítica da prática governamental
realizada pelos chamados neoliberais? Seria possível compreendê-la sob o viés da noção de
governamentalidade, uma crítica da razão governamental pelos sujeitos sobre os quais
essas práticas são endereçadas?
A partir desse ponto a função jurisdicional das práticas governamentais estaria
sendo modificada, relegada ou mesmo minada pela questão da veridicção, o mesmo
ocorrendo com a economia quando, no pós-guerra, onde o mercado deverá dizer a verdade
em relação à prática política: “Seu papel de veridicção é que vai, doravante, e de uma forma
simplesmente secundária, comandar, ditar, prescrever os mecanismos jurisdicionais ou a
ausência de mecanismos jurisdicionais sobre os quais deverá se articular” (FOUCAULT,
2008a, p. 45).

MUTAÇÃO EPISTEMOLÓGICA NA TEORIA DO CAPITAL HUMANO
A crítica neoliberal à economia política clássica diz respeito, dentre outros
aspectos, àanálise do trabalho em termos de fator de produção ede maneira quantitativa,
deixando de lado, por assim dizer, a própria natureza do trabalho em benefício da variável
quantitativa. Para os neoliberais, tratava-se de reintroduzir o trabalho no campo da análise
econômica. Para os neoliberais, essa abstração do trabalho – da qual parte, aliás, Marx em
sua crítica da economia política – não é obra do capitalismo, isto é, da realidade, mas da
teoria econômica, da maneira como ela foi pensada 12 pelos economistas clássicos.
Para Foucault, a “mutação epistemológica essencial” da crítica neoliberal diz
respeito ao objeto da análise econômica: não o fator de produção, não o processo, mas a
natureza e as consequências das variáveis, “isto é, o estudo e a análise da maneira como são
alocados recursos raros para fins que são concorrentes” (FOUCAULT, 2008a, p. 306) pelos
indivíduos 13.
Todo esse deslocamento da análise econômica reintroduzirá o problema do trabalho
como conduta humana, como prática racionalizada, calculada por quem trabalha e, pela
primeira vez, o trabalhador não será mais considerado um objeto – disponível no mercado
495F495F

496F496F

Marx pode ter então contribuído duplamente à crítica neoliberal, primeiro, pelo crítica ao conceito
de trabalho abstrato; segundo, ao afirmar que “o caçador e o pescador, individuais e isolados, de que
partem Smith e Ricardo, pertencem às pobres ficções robinsonadas do século XIII”, na sua famosa
Introdução (1999, p. 25).
13Resumida por Lionel C. Robbins, economista inglês, professor da London School of Economics,
autor da obra Essay on the Nature and Significance of Economic Science, um dos fundadores da
doutrina econômica neoliberal: “A economia é a ciência do comportamento humano [...] como uma
relação entre fins e meios raros que tem usos excludentes” (FOUCAULT, 2008a, p. 306). Cf. nota 24
da aula de 14 de março de 1979 de “Nascimento da Biopolítica”.
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de trabalho na forma de força de trabalho, sujeito à lei da oferta e da procura – mas um
sujeito econômico ativo, comportamento que tem por consequência um salário, um salário
que, do seu ponto de vista, é sua renda, “de sorte que é o próprio trabalhador que aparece
como uma espécie de empresa para si mesmo” (FOUCAULT, 2008a, p. 310).
Ora, esse deslocamento efetuado pela ciência econômica vaialterartoda uma
prática da biopolítica, isto é, os princípios da política de crescimento não serão mais
indexados à polaridade capital-trabalho; toda programação de políticas de
desenvolvimento econômico será repensada e orientada para investimentos em capital
humano 14. Trata-se de (in)formar a sociedade segundo o modelo da empresa e de desdobrar
a empresa como modelo das relações sociais, da relação do indivíduo consigo mesmo, com
seu tempo, seus círculos, seu futuro, seu grupo e mesmo com a sua família.
A partir da crítica neoliberal, tem-se como que uma inversão do princípio liberal
do século XVIII, baseado no princípio do deixar fazer, deixar passar. Agora, no
neoliberalismo, “olaissez faire se vira assim no sentido oposto, e o mercado já não é um
princípio de autolimitação do governo, é um princípio que é virado contra ele. É uma espécie
de tribunal econômico permanente em face do governo” (FOUCAULT, 2008a, p. 339). Ora,
esse tribunal econômico em face do governo vai igualmente pautar a crítica e a avaliação da
ação do poder público no funcionamento da justiça penal, e é aí que ela vai aparecer como
uma espécie de retorno aos reformadores do século XVIII, a Beccaria e Bentham 15, que
criticavam, com base numa racionalidade econômica, o exercício do poder.
Os reformadores propunham uma “solução legalista”, a mais econômica para
punir devidamente as pessoas, com o menor custo possível, para que houvesse uma punição
eficaz, “mecânica absolutamente simples, mecânica aparentemente óbvia, que constitui a
forma mais econômica, menos onerosa e mais certeira, para obter a punição e a eliminação
das condutas consideradas nocivas à sociedade” (FOUCAULT, 2008a, p. 341).
No âmbito da justiça penal, a análise dos neoliberais permitirá a retomadado
utilitarismo dos reformadorescom a reativação do homo oeconomicus, o que se deu pela
percepção de um entrave, que estaria, segundo Foucault, na crença de que o cálculo
utilitário poderia tomar forma no interior de uma estrutura jurídica, porém, “a história do
direito penal mostrou que essa adequação não podia ser feita” (FOUCAULT, 2008a, p.
343) 16.
Assim, a partir da crise dos anos 1970, o cálculo utilitário do aparelho e da
instituição judiciária, com toda inflação dos saberes antropológicos, sociológicos,
criminológicos, etc., toda essa gama de profissionais, para além do juiz, aliado ao custo das
prisões com seus funcionários, da assistência aos penalizados (psiquiátrica, médica,
psicológica) etc., que não tem efeito sobre a taxa de criminalidade, não reduzindo a taxa de
criminalidade vai ser alvo de uma série de reformas 17.
497F497F
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14 Só a título de exemplo, no Brasil, o Governo Federal, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria

e comércio Exterior, lançou em 2012 o PNEN (Plano nacional de Empreendedorismo e Negócios),
uma política nacional de empreendedorismo como a coordenação de esforços governamentais para
promover o empreendedorismo empresarial em suas diversas facetas, no âmbito de uma política
mais abrangente definida pelo Plano Brasil Maior. A cartilha do plano pode ser visualizada em:
<http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1364215966.pdf>.
15Segurança à liberdade: vínculo estabelecido desde cedo no radicalismo inglês. Já em Hobbes, teórico
por excelência do Absolutismo, o homem sacrificava sua liberdade originária pela sujeição à
soberania em troca da proteção de seu maior bem: a vida. Em Locke, seria a conveniência de não
arriscar a vida na autodefesa, à medida que o poder público passaria a regular e preservar a
propriedade de cada súdito, “observando tão somente o bem público” (LOCKE, 2005, p. 381).
16Foucault quer ressaltar a irredutibilidade entre sujeito de direito e sujeito de interesse. Bentham
defendia a liberdade do indivíduo face ao Estado como parâmetro da relação público-privado, bem
como a reforma da legislação visando adequá-la ao princípio da utilidade.
17 A agenda das reformas não se esgota, no entanto, à prática penal. À chamada crise do modelo
fordista-keynesiano e do Estado de Bem-Estar Social sucedeu uma série de reformas no sentido de
modernização de suas estruturas, correlata à “mundialização do capital”. No Brasil, assistimos ao
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Porém, enquanto a teoria penal clássica objetivava o desaparecimento do crime,
por um lado, por outro,a punição objetivava a recuperação do apenado 18. Por trás da
punição, no sentido da punição, havia o“conceito jurídico-moral da natureza decaída do
homem”, daí o uso de técnicas disciplinares – de origem monástica – para a reforma do
apenado, para sua regeneração moral, “para aremissão das falhas da alma” 19, o que permitiu
a Foucault falar na inserção da alma no cenário punitivo moderno 20.
Ora, a racionalidade científica da crítica neoliberal, ao abandonar o conceito
jurídico-moral, abandona, igualmente, o ideal reformista, considerando-oum ideal. Este
abandono é o correlato de uma percepção da pessoa do criminoso como homo oeconomicus,
isto é, como um sujeito racional que age segundo um cálculo de custo/benefício, no mercado
do crime. Nesta perspectiva, não há mais um sujeito criminoso, o que há, agora, são apenas
infratores, infratores que devem ser punidos pelo simples fato de terem infringido uma lei 21.
Ao se tomar o infrator, qualquer que seja, como homo oeconomicus, prescindese de toda aquela inflação de saberes antropológicos que o qualificava, ao mesmo tempo em
que sepassa a tomar a grade de inteligibilidade do homo oeconomicus na análise dos
comportamentos, de modo que somente o homo oeconomicus vai ser alvo de uma
governamentalização:
501F501F
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A partir do século XVIII, o princípio da suavidade das penas repousa na
“fina película fenomenal dos interesses que são, doravante, a única coisa
sobre a qual a razão governamental pode agir. E com isso a punição
aparece como devendo ser calculada em função dos interesses da pessoa
lesada, da reparação dos danos, etc. [...] é isso que explica essas mutações
que devem ser todas referidas a esse rearranjo da razão governamental
(FOUCAULT, 2008a, p. 63).
Ao desfazer esse equívoco entre o econômico e o social, a crítica neoliberal vai
permitir reorganizar, reformar as instituições a partir dessa verdade, trazendo à luz os
equívocos, os erros e as ilusões da teoria econômica clássica, permitindo assim a crítica da
razão governamental moderna, segundo o princípio utilitarista. Esse recorte vai possibilitar
desfazer, desembaçar aquela dupla “função”, aqueles “dois braços” do Estado entre, de um
lado, um Estado de polícia, com sua “função” negativa de controlar as desordens, as
irregularidades, etc., e, de outro, sua função positiva, assistencialista, intervencionista, com
base nesse filtro do homo oeconomicus.
“desmonte da Era Vargas”, implementado a partir de 1990, no contexto da chamada
redemocratização, com uma programação de reformas pautadas pelo princípio da modernização,
desregulação (desburocratização) e flexibilização em diversos setores, orientadas para o mercado,
cf. o explicitado neste trabalho.
18 O isolamento celular, o trabalho e a obediência, enfim, a disciplina, tinha por objetivo promover a
(re)conversão do indivíduo do caminho tortuoso que ele havia tomado, a reconduzi-lo ao caminho da
retidão, técnicas usadas na vida monástica tomadas de empréstimo à instituição penitenciária.
19 Cf. GROS, 2001, p. 30.
20Essa relação entre a prática penitenciária anglo-saxã e religião (expiatória) é reafirmada por
Tocqueville e Beaumont, em seu relatório sobre o sistema penitenciários nos Estados Unidos: “Na
América, o movimento que determinou a reforma das prisões foi essencialmente religioso. Foram
homens religiosos que conceberam e realizaram tudo o que foi empreendido; não agiam sozinhos;
mas foram eles que, por seu zelo, deram impulsão a todos, e excitaram assim em todos os espíritos o
ardor do qual estavam animados: também a religião é hoje em dia, em todas as novas prisões, um dos
elementos fundamentais da disciplina e da reforma” (2010, p. 97).
21“nessa medida vocês percebem que aquilo de que o sistema penal terá de se ocupar já não é essa
realidade dupla do crime e do criminoso. É uma conduta, é uma série de condutas que produzem
ações, ações cujos atores esperam um lucro, que são afetados por um risco especial, que não é
simplesmente o da perda econômica, mas o risco penal ou ainda o risco da perda econômica que é
infligida por um sistema penal” (FOUCAULT, 2008a, p. 346).
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RESUMO: Este artigo busca apresentar e analisar o Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC) e suas relações com a inclusão, entendo-o como uma prática biopolítica
de governamento da infância em fase de alfabetização. A partir de teorizações foucaultianas,
toma-se o governamento como ferramenta teórico-metodológica, buscando tensionar os
discursos sobre a inclusão e uma normalidade/anormalidade em alfabetização instituída
por uma política pública que delimita uma “idade certa” para determinada normalidade ser
atingida. Com estas análises, se tornou possível identificar uma norma da alfabetização
operando sobre os sujeitos em fase de alfabetização, definindo zonas de normalidade e
anormalidade. Considerando-as, percebe-se que a anormalidade dos sujeitos com
deficiência configura-se como uma celebração da diversidade/diferença no espaço escolar,
comprovando a capacidade inclusiva da escola regular. A anormalidade que necessita,
segundo esta lógica, ser mais fortemente combatida, seria a do múltiplo grupo dos nãoaprendentes, pois ao não possuírem a marca da diferença – o diagnóstico – tornam-se quase
incapturáveis.
PALAVRAS-CHAVE: PNAIC. Inclusão. Aprendizagem. Deficiência.
ABSTRACT: This article presents the Pacto Nacional pela Idade certa (PNAIC) and its
relation with inclusion, considering it as a biopolitical practice of government on childhood
literacy period. From Foucault’s theorizations, government has been used as theoretical and
methodological tool, trying to put tense between inclusion speech and literacy
normality/anormality, instituted by a public policy that determines a “correct age” for such
normality to be achieved. Within this review, it was possible to identify a “literacy norm”
operating over students during their literacy process, defining normality and anormality
zones. Taking this zones into consideration, it’s possible to understand that anormality of
people with disabilities is a celebration of diversity/difference at school and it demonstrates
the “including” capacity of regular school. According to this logic, the anormality that need
to be more fought against is the multiple group of non-learners, because not having marks
of difference – the diagnosis – makes this group not easy to be apprehended.
KEYWORDS: PNAIC. Inclusion. Learning. Disability.

INTRODUÇÃO
É preciso sair do dilema: ou se é a favor ou se é contra. [...]. Pode-se ao
mesmo tempo trabalhar e ser teimoso. Penso que as duas coisas
caminham juntas. (FOUCAULT, 1994, p.1) 3.
507F507F

1A

análise empreendida neste artigo desdobra-se a partir de minha Monografia de Conclusão da
Especialização em Educação Inclusiva (UNISINOS, 2014/2) sob o título Alfabetização na “Idade Certa”
numa perspectiva inclusiva: governando condutas da anormalidade.
2Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS, especialista em
Educação Inclusiva (Universidade do Vale do Rio dos Sinos/UNISINOS) e mestranda do Programa da
Pós-Graduação em Educação/PPGEDU da UNISINOS, orientada pela Profa. Dra. Maura Corcini Lopes.
É integrante do GEPI/Cnpq (Grupo de Estudos e Pesquisa em Inclusão) nesta mesma instituição.

Trecho retirado de “Est-il donc important de penser?” Entrevista com Didier Eribon.
Libération, num. 15, 30-31 maio de 1981, p. 21. Traduzido a partir de FOUCAULT, Michel.
Dits et écrits. Paris: Gallimard, 1994, vol. IV, p. 178-182, por Wanderson Flor do Nascimento.
3
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Inicio esta escrita esclarecendo que não empreendi uma análise sobre o Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 4 para verificar sua relevância ou se, da
fato, ele pode ser considerado uma política “inclusiva” ou a favor da inclusão. Como
professora alfabetizadora em escolas públicas brasileiras 5, concordo com a colocação de
Foucault que abre este texto: é possível, sim, trabalhar e ser teimoso. Portanto, é inegável
que a alfabetização e a Educação Básica no Brasil necessitam de avanços e qualificações de
ordens variadas. E essa análise sobre o PNAIC não busca desqualificá-lo, mas apenas colocálo sob suspeita, especialmente sobre os sentidos de inclusão que são postos em jogo para
justificar uma nova política pública bastante poderosa. Mesmo capturada como uma dentre
milhares de professoras alfabetizadoras do Brasil em formação no PNAIC, persisti no
trabalho de alfabetizar e, ao mesmo tempo, insisti na teimosia, especialmente por desconfiar
de uma necessidade urgente e irrevogável de alfabetizar na “idade certa”.
Dessa forma, organizei este texto em três grandes tópicos: no primeiro tópico, Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – uma breve apresentação, busco trazer e
apresentar alguns aspectos centrais desta política a partir de alguns excertos,
especialmente para evidenciar a relação entre inclusão e a necessidade de alfabetizar na
“idade certa”. Já no segundo tópico, A emergência de uma política normalizadora, apresento
algumas condições de possibilidade para a emergência de políticas como o PNAIC,
especialmente sobre como a produção estatística sobre alfabetização alimenta essas
urgências atuais. E no terceiro tópico, O governo dos anormais: deficientes e não-aprendentes,
apresento duas categorias possíveis dentro daquilo que o PNAIC institui como anormal:
deficiência e não-aprendizagem. Para finalizar, retomo as problematizações, buscando
mostrar como as vinculações entre alfabetização na “idade certa” e inclusão tornam-se
paradoxais, fazendo destas conclusões arguições muito provisórias.
508F508F
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1 PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - UMA BREVE
APRESENTAÇÃO 6
510F510F

O PNAIC, criado em 2012, é um programa de alcance nacional, voltado à qualificação
e à garantia do direito de aprender de crianças em fase de alfabetização no agora
denominado Ciclo de Alfabetização, abarcando do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental de
nove anos. Trata-se de uma política que se diz numa perspectiva inclusiva, envolvendo e
mobilizando diferentes frentes no projeto de qualificar e garantir uma alfabetização na
“idade certa”: formação continuada dos professores, materiais didáticos (jogos, livros,
tecnologias, entre outros), avaliações sistemáticas e gestão.
Considerando os eixos mobilizadores desta política, pontuo que a análise aqui
realizada se detém especialmente nos materiais da formação continuada dos professores,
buscando perceber os sentidos da inclusão como mobilizadora da alfabetização na “idade
certa” e analisar as estratégias pedagógicas sugeridas para mobilizar aqueles que não estão
ou ainda não alcançaram a “idade certa”.
O PNAIC, ao se dizer numa perspectiva inclusiva, alia-se a uma “certa lógica da
inclusão” (KLEIN, 2010, p. 11) que atualmente perpassa de diferentes formas e intensidades
o corpo social. Aliar-se a uma causa inclusiva, mostrar-se a favor da inclusão ou
simplesmente caracterizar algo como de inclusão, por exemplo, são alguns “sintomas” que
se impõem nos tempos atuais. Essa lógica da inclusão, por sua vez, encontra-se
profundamente enraizada nos modos de vida contemporâneos, pois “(...) a inclusão passa a
Utilizarei a abreviatura PNAIC ao longo de todo texto para me referir ao Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa.
5 Sou professora da rede municipal de Novo Hamburgo desde 2010. Nos anos de 2013 e 2014, por
ser professora de turmas ligadas ao Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano do Ensino Fundamental)
participei como bolsista da formação nacional do PNAIC.
6 Os cadernos de formação dos professores do ano de 2013 formam a materialidade central da
pesquisa e da análise sobre o PNAIC. Todos os cadernos analisados e citados neste artigo encontramse disponíveis em: http://pacto.mec.gov.br/2012-09-19-19-09-11.
4
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funcionar como uma das condições de efetivação do neoliberalismo” (LOPES; FABRIS, 2013,
p. 78). Dessa forma, a inclusão torna-se uma condição de vida. Lopes e Fabris (2013, p. 78)
denominam essa lógica como o imperativo da inclusão, que naturalmente se impõem às
lógicas de vida atuais, dominando “todos os níveis de ensino e espaços da sociedade”.
Ao partir dessa problematização – da inclusão como imperativo, como lógica de
vida, como condição de participação – pode-se destacar uma das formas pela qual a inclusão
é narrada no PNAIC: como uma condição positiva, como uma possibilidade irrevogável e
que deve ser festejada, como uma característica que marca a diferença/diversidade 7 de
todos na busca pela igualdade.
Assim, a inclusão, além de estar de certa forma comprometida no exercício de
perceber a diferença/diversidade para então operacionalizar movimentos que levem esta
multiplicidade de sujeitos a atingir certo nível de igualdade, aparece também como uma
condição para que essa diferença/diversidade seja ajustada a partir de todos os mecanismos
que a política apresenta para que todos os alunos estejam alfabetizados na “idade certa”. Eis
um trecho da política onde as marcas destes conceitos aparecem:
51F51F

Quadro 1 - Educação Inclusiva segundo o PNAIC
[...] uma escola justa que possibilite à criança a aprendizagem não só da leitura e da escrita
de palavras isoladas, mas da leitura e produção de textos, cumprindo a alfabetização a sua
dimensão política e pedagógica, por meio da igualdade de oportunidades, considerando a
diversidade de processos de aprendizagem e respeitando a heterogeneidade das turmas.
Fonte: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – Unidade 1, 2012, p. 6.
Portanto, ao aliar-se a certo discurso sobre a inclusão, o PNAIC entende a educação
inclusiva não como uma constante problematização de suas próprias práticas ditas
inclusivas, mas como um argumento que sustenta as operações de normalização que a
política põe em funcionamento. Ou seja, apesar da diferença/diversidade ser citada e
festejada como algo positivo, o PNAIC paradoxalmente se utiliza do argumento da
perspectiva inclusiva não para lidar com a diferença/diversidade, mas para apagá-la, ajustála e normalizá-la de uma forma eficiente.
Pode-se pensar a diferença a partir de múltiplas perspectivas. “O conceito de
diferença presente nos discursos que falam da escola inclusiva, principalmente aqueles
veiculados comumente pelas políticas públicas, reduz diferença à diversidade” (LOPES,
2007, p. 20). No caso do PNAIC, acontece justamente essa equivalência, tratando ambos os
conceitos como sinônimos. Assim, o que ocorre é que se “banaliza o potencial político da
diferença” (LOPES, 2007, p. 21). A diversidade, segundo Lopes (2007), se insere como uma
marca cultural, visível no corpo. Já a diferença, por sua vez, mostra-se “sem possibilidade de
tradução” (LOPES, 2007, p. 23), como um contínuo movimento não capturável. A
diversidade, nesse sentido, é da ordem da identidade, uma vez que existe uma comparação
entre o igual e aquilo que é diverso em relação ao igual. “A diferença não tem a ver com a
diferença entre X e Y, mas com o que se passa entre X e Y” (SILVA, 2002, p. 66).
Considerando esta reflexão, percebe-se que a diferença, ao contrário da ideia
anteriormente traçada e com a qual me alio – da diferença como algo incapturável,
intraduzível – é tratada como algo indesejável, que necessita passar por certo processo de
correção. Ou seja, o PNAIC não localiza e nomeia a diferença por considerá-la importante,
mas se usa desse discurso, que pressupõe a diferença como algo da ordem da inclusão, para
finalmente ajustá-la, corrigi-la e saná-la.
Desse modo, pode-se caracterizar o PNAIC como uma política normalizadora, uma
vez que carrega consigo essa vontade de corrigir o sujeito que não está na “idade certa”, pois
Apesar do PNAIC abordar diferença e diversidade como sinônimos, não compreendo-os da mesma
forma. Mais adiante teço tal argumentação.
7
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toda parcela da população infantil que escapa à normalidade no ciclo de alfabetização, não
escapa de uma norma da alfabetização, mas se enquadra como anormal em relação à
alfabetização. Assim, todos os sujeitos no ciclo de alfabetização do ensino fundamental estão
sob a norma: os normais como sujeitos na “idade certa” e os anormais como não ou “ainda
não” 8 (ARNOLD, 2006, p.136) na “idade certa”.
A partir do Curso de Michel Foucault no Collège de France no ano 1975, Os anormais,
e mais especificamente da segunda aula, de 15 janeiro de 1975, ao problematizar a produção
da anormalidade, é possível afirmar que esta política, ao definir uma norma da
alfabetização, não tem a pretensão de descartar quem não se enquadrar na “idade certa”,
pois “A norma não tem por função excluir, rejeitar. Ao contrário, ela está sempre ligada a
uma técnica positiva de intervenção e de transformação, a uma espécie de poder
normativo.” (FOUCAULT, 2001, p.62). Assim, o PNAIC se configura como uma política com
vontade de normalizar: trazer os alfabetizandos anormais para as proximidades da
normalidade a partir do que está instituído como um sujeito na “idade certa”.
O PNAIC, como dito anteriormente, se caracteriza como uma política normalizadora,
pois “A normalização parte do apontamento do normal e anormal dado a partir de
diferentes curvas de normalidade, para determinar a norma” (LOPES; FABRIS, 2013, p. 43).
Ou seja, a partir da produção estatística desenvolvida mediante as avaliações de larga
escala, são produzidos saberes sobre a alfabetização que legitimam uma norma da
alfabetização que, por sua vez, demarca o que é normal e o que é anormal em alfabetização.
Normalidade e anormalidade, nesse sentido, não podem ser entendidas como espaços
distantes e não relacionáveis. Abarcada pela extensão da norma,
512F512F

[...] a normalidade [...] pode ser entendida como a situação que se
movimenta em um espaço de fronteiras frágeis, maleáveis e negociáveis
de acordo com os desejos dos sujeitos e dos grupos que eles integram. Ela
não pode ser entendida, assim como era possível compreendê-la na
Modernidade ou na sociedade disciplinar, como algo dado ou como uma
condição permanente (LOPES; FABRIS, 2013, p. 45).
Assim, as referidas autoras denominam esse espaço de zonas de normalidade, pois a
partir da constante maleabilidade e instabilidade deste lugar, a garantia de permanência do
normal e do anormal como tal nunca está garantida. A flexibilidade da norma e a vontade
de normalizar tornam a massa de sujeitos capturáveis cada vez maior, complexificando a
capacidade da norma abarcar, nomear e tornar mais sujeitos normalizáveis, pois a partir
“do normal instituído nas comunidades se pode apontar o anormal e definir a normalidade
para aquele grupo” (LOPES, FABRIS, 2013, p. 45).
Considerando esta produção de normalidade/anormalidade, apresento as
recorrências que se sobressaíram durante o exercício de pesquisa, onde busquei determinar
como este sujeito (“idade certa” e não “idade certa”) é narrado pelo PNAIC.

Segundo Arnold (2006, p. 135) os sujeitos “ainda não” se caracterizam como aqueles que ainda não
repetiram de ano e que por terem dificuldades específicas e/ou muito pontuais, são encaminhados
para algum espaço de reforço escolar para que consigam ser aproximados de uma média de
normalidade em relação ao que é esperado para sua idade/turma.
8
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Quadro 2 - Aluno “idade certa”
- Alfabetizado ao final do Ciclo (3º ano);
- Apropriado da escrita/hipótese alfabética ao final do 1º ano do Ciclo;
- Escrevendo e lendo textos de diferentes gêneros textuais ao final do Ciclo, de preferência também ao
final do 2º ano;
- Escrita e leitura fluente ao final do Ciclo (3º ano);
- Domínio do sistema de escrita alfabética no início do 2º ano do Ciclo;

Fonte: elaborado pela autora a partir da pesquisa.
Quadro 3 - Aluno não “idade certa”
- Não alcançou a escrita alfabética ao final do 1º ano do ciclo;
- Não domina a escrita alfabética ao longo do 2º ano do ciclo;
- Em defasagem, atrasado em relação à turma, precisa de atividades e atendimentos individuais;
- Necessita de um maior tempo para aprender, tem dificuldade para aprender;
- Representa o fracasso escolar e a reprovação. É um problema de todos, inclusive da gestão;
- Necessita de um atendimento diferenciado, com estratégias didáticas especiais;
- Deve ser identificado de forma preventiva ou seu atendimento será tardio;

Fonte: elaborado pela autora a partir da pesquisa.
Ao observar esses quadros, percebe-se uma normalidade instituída em relação à
alfabetização: o que é normal ao final de cada ano e, conseqüentemente, ao final do Ciclo (1º
ano para apropriação do sistema de escrita alfabética, 2º e 3º anos para consolidação dos
processos de leitura e escrita) e que é anormal (não apropriar-se do sistema de escrita
alfabética no 1º ano e não consolidar a leitura e a escrita no 2º e 3º anos). A anormalidade
em alfabetização já vem acompanhada, ao longo de todo material, de uma série de
recomendações e estratégias para que este “diagnóstico” preventivo possa ser revertido.
Portanto, o governo da alfabetização no Brasil, ao utilizar-se de diferentes
mecanismos de quantificação para produzir estatísticas sobre a mesma (avaliações de larga
escala, índices de repetência/frequência/evasão escolar) fornece essa medida e põe em
funcionamento uma norma da alfabetização. Esse governo se faz necessário para colocar em
funcionamento diferentes operações de normalização visando especialmente àqueles que,
por ora, se distanciam das ditas zonas de normalidade.
Talvez, ao elaborar a discussão a partir do conceito de “in/exclusão” (LOPES;
FABRIS, 2013), seja possível pensar sobre os sujeitos em processo de alfabetização que
atualmente configuram a anormalidade em alfabetização. Ou seja, nem aqueles que
dominam as exigências e estão de acordo com a “idade certa” e nem os deficientes, cuja
anormalidade, segundo os cadernos de formação do PNAIC, já é de certa forma esperada e,
atualmente, muitas vezes festejada como algo bastante positivo. A anormalidade em
alfabetização que aqui me refiro é em relação aos sujeitos não deficientes, que não atingem
a normalidade apesar de numerosos investimentos e que configuram uma ameaça
constante (e talvez mais perigosa que a própria ameaça dos ditos deficientes) ao projeto de
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alfabetização na “idade certa”: os chamados não-aprendentes ou o sujeito que não está na
“idade certa”.

2 A EMERGÊNCIA DE UMA POLÍTICA NORMALIZADORA
Desconfiar do interesse avassalador do Estado na alfabetização perpassa
compreender a lógica e o modelo econômico atual, especialmente “[...] a partir da
racionalidade política contemporânea, caracterizada como neoliberal” (TRAVERSINI;
BELLO, 2009, p. 143). Ou seja, as políticas sociais, educacionais e todas aquelas voltadas
para o governo da população, emergem a partir de determinadas concepções que operam
na constituição deste Estado neoliberal: “Trata-se de entender tanto o liberalismo quanto o
neoliberalismo como conjuntos de práticas que constituem formas de vida, cada vez mais
conduzidas para princípios de mercado e de autorreflexão” (LOPES, 2009, p. 154). Percebese uma lógica predominante operando na constituição do sujeito neoliberal. Assim,
O homo oeconomicus do neoliberalismo não é simplesmente um sujeito
que coloca o econômico na frente de todos os outros interesses de sua
vida, mas o sujeito que trata de todos os seus interesses como se fossem
questões econômicas (SARAIVA; LOPES, 2011, p. 18).
Portanto, ao se “eleger” uma forma de vida como mais verdadeira, sutilmente
imbricada nas relações e nas constituições de um determinado tempo, torna-se “natural”
que ela perpasse e determine modos de vida. E é justamente nessa perspectiva que se
operacionaliza um processo de convencimento poderoso de que é necessário alfabetizar na
“idade certa”, pois dessa forma a gradativa inclusão desses sujeitos na lógica atual –
neoliberal – torna-se quase inquestionável e ao mesmo tempo legítima.
Nesse sentido, percebe-se que um bom desempenho estatístico 9 torna-se condição
para a emergência e crescimento econômico do Brasil. Assim, ao se argumentar a favor da
qualificação estatística no Brasil, ressalta-se justamente o entrelaçamento das questões
educacionais com questões econômicas, destacando a necessidade de alavancar índices
visando posições superiores do país no mercado mundial. Ou seja, essa qualificação
estatística torna-se condição para o crescimento e a visibilidade econômica do país, pois
513F513F

No cenário mundial, os países buscam melhores posições nos rankings
educacionais. Organismos com a UNESCO e o Banco Mundial entendem
que o desempenho dos alunos na educação básica é um indicador
importante do desenvolvimento das nações (HATTGE, 2014, p. 121).
É a partir desses índices, estatísticas e uma necessidade emergente de qualificar
desempenho e controlar taxas de evasão e repetência escolar, que se cria um cálculo
nacional 10, visando comparar e classificar desempenhos, tanto dentro do território
brasileiro (entre estados, municípios e as próprias escolas umas com as outras) quanto do
Brasil com os demais países. Portanto, ao considerar os atuais problemas estatísticos –
desempenho escolar, reprovação/evasão, distorção idade-série – pode-se caracterizar os
sujeitos que configuram este grupo como desviantes, pois
514F514F

“A quantificação vem a ser um modo esquadrinhar e ordenar a vida da
população. Ao serem catalogadas condutas de um grupo de indivíduos
que possam ameaçar a vida ou a rotina de uma população, são lançados
Atualmente, no Ciclo de Alfabetização ocorrem duas avaliações de larga escala: Provinha Brasil (no
início e ao final do ano letivo no 2º ano do Ensino Fundamental) e Prova ANA – Avaliação Nacional
da Alfabetização (ao final do 3º ano do Ensino Fundamental). Ver Hattge (2014, p. 180).
10 Atualmente, o principal índice educacional brasileiro é o IDEB: Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica. Mais informações para consulta: http://ideb.inep.gov.br/.
9
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programas com o objetivo de trazer à ordem esse grupo desviante”
(TRAVERSINI; BELO. 2009, p. 148).
A partir do controle da informação via o Censo Escolar (evasão, repetência,
frequência) e do controle dos “níveis” de aprendizagem via avaliações de larga escala (no
caso do ciclo de alfabetização, especialmente a Prova ANA, ao final do 3º ano do Ensino
Fundamental) ocorre o surgimento de um grupo desviante, que escapa àquilo que está
instituído como normal e esperado ao final do ciclo. E, dessa forma, programas como o
PNAIC são criados para governar essas condutas anormais e para que os ditos desviantes,
detectados pelo esquadrinhamento quantitativo e estatístico como tal, possam, através de
diferentes mecanismos, alcançar certos graus de normalidade.
O governamento como ferramenta teórico-metodológica permite compreender a
lógica que permeia, por exemplo, a necessidade de se conduzir os sujeitos em fase de
alfabetização no Brasil, especialmente os sujeitos que escapam à normalidade em
alfabetização: deficientes e, neste caso, em especial os não-aprendentes. “Governar consiste
em conduzir condutas” (CASTRO, 2009, p. 190). Ou seja, existe uma necessidade de
conhecer, rastrear, mapear essa população para agir sobre a mesma. Essa necessidade,
sutilmente permeada pela lógica competitiva de uma sociedade neoliberal, encontra-se
comprometida com a formação de sujeitos para um determinado tipo de sociedade.
O exercício de conduzir condutas é característico de uma sociedade de normalização.
Trata-se de “(...) uma sociedade onde se cruzam, segundo uma articulação ortogonal, a
norma da disciplina e a norma da regulação 11” (FOCAULT apud CASTRO, 2009, p. 58). Dessa
forma, não ocorre um desligamento abrupto entre a norma disciplinar e a norma de
regulação, mas, sim, um refinamento, uma complexificação, um deslocamento nas formas
de exercício do poder 12.
Entende-se, assim, que ambas as normas (disciplinar e de regulação) fazem parte de
um duplo jogo que permanece na sociedade de normalização como distintas, porém
conectadas tecnologias do poder, pois “(...) normalização refere-se a esse processo de
regulação da vida dos indivíduos e das populações” (CASTRO, 2009, p. 309). A normalização
mostra-se, assim, uma ininterrupta forma de conexão dessas modalidades de exercício do
poder:
51F51F

516F516F

O poder age sobre o domínio da norma disciplinar (tendo como alvo o
indivíduo) e sobre o domínio da norma de seguridade (tendo como alvo
o corpo espécie da população-biopolítica). Nessa lógica, onde se cruzam
tipos distintos de normas, normalizar significa uma ação de dobradiça
onde se articulam no sujeito as práticas disciplinas e as de regulação
(LOPES; FABRIS, 2013, p. 43-44).
A disciplina, de acordo com Castro (2009, p. 60), tem como objeto o corpo individual
e seu adestramento, buscando obter corpos economicamente úteis e politicamente dóceis.
A biopolítica, por sua vez, tem por objeto a população, o corpo múltiplo, o homem como ser
vivente. Seus mecanismos são da ordem da estatística, da estimativa, das medidas globais.
Preocupa-se com fenômenos de massa, buscando o equilíbrio e a regulação da população.
Essa(s) norma(s), segundo Ewald (1993, p. 109), não têm por objetivo padronizar
mas, sim, fornecer a medida. A complexificação da norma disciplinar – não se atendo a
hierarquizar como normal/anormal – para a norma de regulação, que flexibiliza as zonas de
normalidade “(...) no interior de cada grupo social, ou seja, passamos a utilizar a noção de
normas no plural, definidas a partir do estabelecimento do normal em cada grupo” (LOPES;

Para esta última, também pode ser empregado o termo norma de seguridade.
Entende-se por poder não algo que se possui, mas algo que se exerce, como uma rede, como uma
forma de relação (CASTRO, 2009).
11
12
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FABRIS, 2013, p. 50-51) faz com que nada escape à norma: todos estão sob a(s) norma(s),
cada vez mais flexíveis e elásticas.
Esses processos de normalização são possíveis a partir de diferentes operações da
norma: “[...] sempre de forma prescritiva, a norma age ou provocando ações que
homogeneízem as pessoas, ou provocando ações que exaltem as diferenças a partir de
referenciais comunitários” (LOPES; FABRIS, 2013, p. 42). Portanto, no caso específico do
PNAIC, a norma da alfabetização atua na identificação do que está e não está na “idade certa”
(anormal/normal), porém a normalidade, apesar de categórica – “idade certa” – é maleável
e negociável.

3 O GOVERNO DOS ANORMAIS: DEFICIÊNCIA E NÃO-APRENDIZAGEM
A redução da diferença à diversidade acontece, como tratou-se anteriormente, pois
a diferença representa o não-desejado, um incômodo à ordem imposta. Ao contrário da
definição acima, que entende a intraduzibilidade da diferença como algo positivo, a
diferença sobre a qual trata o PNAIC – reduzida à diversidade – “pressupõe algo negativo
que o sujeito porta e que necessita ser corrigido/normalizado” (LOPES, 2007, p. 20). Esta
análise, considerando a deficiência e a não-aprendizagem, possibilita compreender porque
a não-aprendizagem dos sujeitos não-deficientes é foco de maior e mais intensa atenção do
que a aprendizagem ou não-aprendizagem de sujeitos deficientes. Num tempo que se
autodenomina inclusivo, a anormalidade – diagnosticada, visível, nomeada - é festejada sob
a perspectiva da diferença/diversidade. A anormalidade dos aparentemente normais, que
escapam à normalidade sem uma justificativa diagnosticada e constatada, se torna o alvo
principal das medidas de ajustes.
Essa diferença no tratamento da anormalidade que o PNAIC faz também é possível
de ser percebida na própria organização dos cadernos de formação: as estratégias de
adaptação para os sujeitos com deficiência são feitas num caderno de formação separado e
único, com uma preocupação mais evidente com o acesso ao conhecimento e menos
evidente com a qualidade desse suposto acesso; por outro lado, as estratégias de
aprendizagem para os não-aprendentes encontram-se expostas ao longo de todos os
cadernos regulares da formação, junto às sugestões para os alunos aprendentes, porém com
“níveis” de exigências distintos.
Dessa forma, percebe-se uma anormalidade assegurada e confortável. Em tempos
ditos inclusivos, há formas de anormalidade que se tornam toleráveis. A condição de ser
anormal torna-se “normal”, suportável. Entretanto, há formas de estar na anormalidade que
se tornam alvo de múltiplas ações visando reverter o próprio quadro da anormalidade,
especialmente aquelas que fogem às justificativas médicas/psicológicas. Nesse sentido, os
sujeitos considerados não-aprendentes no espaço escolar e que não estão diagnosticados
com algum tipo de deficiência tornam-se o alvo principal das medidas ditas inclusivas –
medidas de ajustes e de sincronização de tempos de aprendizagem. Segundo Lopes (2009,
p. 16)
a dificuldade de aprendizagem é uma invenção geral/genérica o
suficiente para abarcar a todos. Pelo seu caráter de abrangência, a
dificuldade de aprendizagem se torna um diagnóstico poderoso no
sentido de sua intraduzibilidade diagnóstica e sua intraduzibilidade
pedagógica. Permanecem na categoria alunos com dificuldade de
aprendizagem somente aqueles para quem a escola não encontra razões
para justificar a não-aprendizagem.
A deficiência, como uma celebração da anormalidade pela diversidade/diferença é
narrada como algo positivo dentro do espaço escolar: a deficiência e o deficiente devem
“estar junto” aos ditos normais para comprovar a capacidade inclusiva da escola regular,
pois existe aí uma comprovação da possibilidade de “tolerar o outro”, de suportar a sua
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diferença. Diferentemente do sujeito com deficiência – que acessaria o conhecimento pela
adaptação curricular – a não-aprendizagem é tratada ao longo dos materiais do PNAIC como
algo que deve ser combatido diariamente através de um ajuste e de um bom controle do
tempo.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise do PNAIC e das suas relações com a inclusão, percebe-se que
apesar de aparentemente convergirem visando objetivos comuns – de uma alfabetização na
“idade certa” numa perspectiva inclusiva – há coisas que destoam. Aparentemente, essas
“coisas que destoam” poderiam ser tratadas como contraditórias e/ou paradoxais, porém
opto, nesta finalização, por tratá-las exclusivamente como paradoxais:
Embora, no sentido dicionarizado, as palavras contradição e paradoxo
sejam utilizadas, muitas vezes, como sinônimos, justifico minha escolha
por uma delas em detrimento da outra através da sua constituição
semântica. Enquanto a primeira delas inicia-se com o sufixo “contra”, que
dá a ideia de oposição, a segunda tem em sua constituição o prefixo
“para”, que traz em si a ideia de proximidade. (HATTGE, 2013, p. 148).
Dessa forma, a opção em tratar as relações do PNAIC com a inclusão como
paradoxais e não como contraditórias está em não fazer desta análise um julgamento, como
se o PNAIC fosse contra a inclusão. Assim, trato essas relações como paradoxais por
entender que os objetivos de diferentes discursos convergem para um mesmo ponto, porém
há momentos em que a lógica econômica que sustenta o PNAIC e direciona as condutas dos
tempos atuais coloca em xeque as suas próprias proposições ditas inclusivas: ao mesmo
tempo em que ocorre por parte dos governos um crescimento e um investimento na
inclusão, alimentando-a e salientando a sua absoluta e quase inquestionável necessidade na
atualidade, políticas como PNAIC, apesar de textualmente se alinharem às proposições da
ordem da inclusão, mostram-se envolvidas num certo de processo de transformar o outro
em algo parecido, efetivando um apagamento da diferença (especialmente dos nãoaprendentes).
Talvez os não-aprendentes – desterritorializados, desviantes – sejam atualmente a
grande marca da diferença no espaço escolar a ser apagada e corrigida. Os deficientes, como
já mencionado, com suas marcas e diagnósticos, fortalecem o discurso da inclusão como
uma ação positiva de estar juntos aos demais, demonstrando o sucesso da inclusão na escola
regular. Os não-aprendentes, por sua vez, mostram-se uma categoria ampla e quase
incapturável por sua multiplicidade. E devido à configuração econômica de produção e
consumo, a escola continuará sendo alvo dessa e de outras políticas públicas, pois se trata,
na contemporaneidade, de uma das instituições mais envolvidas e imbricadas na
constituição de sujeitos do seu tempo: economicamente ativos, reflexivos, úteis e ativos.
Portanto, a não-aprendizagem, como a manifestação do sujeito ocioso e improdutivo,
certamente persistirá como um alvo dessa e de novas intervenções normalizadoras.
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RESUMO: O presente trabalho, oriundo de um esforço investigativo, financiado pela
CAPES/FAPERGS, no edital nº 06/2013, versa sobre do tema: a reconstrução do
espaço/tempo das pedagogias universitárias. Objetivou-se com este trabalho, aprofundar
estudos e ensejar proposições para novos cenários nas universidades brasileiras, com foco
na Educação Popular, em meio democrático. Nessa perspectiva, o espaço acadêmico,
cumpre a função social e a premissa pedagógica de desenvolvimento pleno da consciência
e suas variadas dimensões, quanto à produção do conhecimento: a racional, a sensorial, a
afetiva, a intuitiva e a transcendental. Abre-se, assim, nas universidades, a importância de
se reconstruir uma visão metacognitiva do domínio de formação humana, baseada na
bioreflexividade narrativa. Fez-se a opção metodológica pela pesquisa qualitativa, com
procedimentos de análises de conteúdo e discurso, a partir de movimentos de falar de si
hermenêutico, baseados no método (auto)biográfico, no contexto de atuação profissional
docente. Em suma, conclui-se que, há de se criar de maneira crescente e progressiva, canais
de aproximação de cunho pedagógico e educativo entre as universidades e os movimentos
sociais. Para dar conta de desafio posto, o trabalho foi elaborado com base em três eixos.
São eles: a) Horizontes pedagógicos, com ênfase na descentralização e mediação dos
processos formativos; b) Planejamento e gestão educativa, sob a égide da emancipação,
cidadania e sustentabilidade; c) Educação democrática, em perspectivas de gênero, etnia,
geração e religião.
UNIVERSITY PEDAGOGY, DEMOCRACY AND EDUCATION POPULAR
ABSTRACT: This paper, from a investigative effort, funded by CAPES / FAPERGS, in the
announcement Nº 06/2013, deals with the theme: the reconstruction of space / time of
university pedagogy. The objective of this work, further studies and propositions give rise
to new scenarios in Brazilian universities, with a focus on popular education in democratic
medium. From this perspective, the academic space, fulfills the social function and the
pedagogical premise of full consciousness development and its various dimensions, as the
production of knowledge: the rational, sensory, affective, intuitive and transcendental.
Opens thus in universities, the importance of rebuilding a metacognitive view of the domain
of human development, based on narrative bioreflexividade. There was a methodological
option for qualitative research, with procedures of content and discourse analysis, from
movements to talk about themselves hermeneutic, based on the method (auto)
biographical, in the teaching professional performance context. In short, it is concluded that
there is to create a growing and progressive manner, approach channels of pedagogic and
educational nature between universities and social movements. To give post Challenge
Account, the work was based on three axes. They are: a) educational horizons, with
emphasis on decentralization and mediation of formative processes; b) planning and
educational management under the aegis of emancipation, citizenship and sustainability; c)
Democracy Education in perspectives of gender, race, generation and religion.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A mola propulsora para a elaboração deste texto, sob a forma de ensaio teórico,
emerge da constatação de que nos espaços de educação escolarizada, cresce
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substancialmente, nos últimos anos, a consciência por parte dos/as profissionais que nele
atuam, sobre a urgência da revisão nos modelos de gestão institucional dos currículos,
sintonizadas com as lutas por uma sociedade mais democrática e solidária, em prol de
movimentos de empreender socialmente nas práticas educativas.
Há consenso sobre a necessidade de se construir e defender práticas educativas e
curriculares contra-hegemônicas, baseadas em análises estruturais e das transformações
geradas pelos movimentos sociais, na realidade das escolas, dos currículos e do ensino, para
atender às complexidades de classe, etnia, religião, gênero e outras circunstâncias sociais,
como forma de melhorar as vidas dos menos favorecidos.
Nessa perspectiva, a promoção dos indicadores de qualidade não pode ser
vislumbrada somente a partir da dimensão do ensino ou da aprendizagem e nos limites
restritos do que acontece nas salas de aula. Deve-se ter um olhar ampliado sobre o espaço
escolar, que permita visualizar a o espaço e o tempo das comunidades educativas e,
principalmente, os contornos nos quais se desenvolvem as políticas e os processos de gestão
institucional dos currículos.
Defende-se, portanto, a transição de modelos baseados, exclusivamente, em lógicas
reguladoras e reprodutoras e que sobreviveram graças às condições sociais e políticas que
as promoveram e, certamente, as mantêm, para a proposição de paradigmas, em que a
gestão institucional não deva ser considerada um fim em si mesma, e sim, conceituada como
um ato essencialmente político. Ou seja, uma ação que busca esforços coletivos de
autoconhecimento contínuo, progressivo e sistemático, bem como de respeitabilidade das
comunidades perante a legitimidade de suas tradições mais genuínas.
Para dar conta desta tarefa reflexiva, fez-se a seleção no tratamento deste assunto,
por três recortes temáticos, ainda que provisórios. O primeiro deles, focalizando a ideia da
Educação, como sendo um direito de todos e dever do Estado e da família. O segundo, com,
ênfase nas contribuições dos estudos sobre currículo, concebidos a partir da noção de
marco regulatório para a leitura do ideário da globalização. E, o terceiro, compondo cenários
possíveis aos processos de aprender a empreender socialmente na gestão educativa.

EDUCAÇÃO, DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO E DA FAMÍLIA
No Artigo 205 da Constituição Federal do Brasil, pode-se ler: “A educação, direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e a sua qualificação para o trabalho.” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 2001, p.96-97)
A educação, enquanto “dever do Estado” é, ou deveria ser, efetivada na escola, campo
ideal que poderíamos definir como espaço democrático para a aplicação de um currículo
oficial mínimo de confluência cultural, em todos os âmbitos da formação inicial e
continuada. A educação, a partir dessa perspectiva legal e ideal, é uma ferramenta social
inalienável, a qual deveria intencionar a emancipação das pessoas, engendrando e
disponibilizando um ambiente propício para o exercício e a vivência da cidadania plena.
Cidadania plena deveria implicar e reverter na plenitude de direitos, da voz não
censurada de quem fala, à manutenção de uma vida digna, resultando no bem-estar de
mulheres e homens individuais, permitindo assim, que todos/as possam participar dos
benefícios oferecidos pela nossa sociedade. Todavia, a educação, no sistema político-social
no qual estamos inseridos, está sendo considerada uma mercadoria e, por isso, o acesso a
uma maior qualificação está, majoritariamente, sob a responsabilidade “da família”. Aqueles
que podem “comprar” essa mercadoria, para si e para as filhas e os filhos, têm a chave para
uma instrumentalização mais refinada e eficaz, qualitativamente superior.
A partir dessa premissa, se verdadeira, pode-se deduzir e conjecturar que o atual
estágio educacional praticado no Brasil é por vezes excludente e elitista, conquanto,
paradoxalmente, apresentado ideologicamente, enquanto democrático e universal, “direito
de todos”.

– 1332 –

As categorias sociais menos favorecidas, sobretudo as marginalizadas do sistema
social e político vigentes, ainda vislumbram a escola como a ponte possível que poderia
levá-las a um nível de vida mais digno. E quantas as dificuldades encontradas por mães e
pais para a manutenção de suas filhas e filhos na escola! Todos os esforços, pois, estão
direcionados para uma possível melhoria do status quo próprio e da prole, via educação.
A escola, para mulheres e homens que vivem na marginalidade social – sexismo,
racismo e econômica -, é a referência utópica por excelência. Nas falas cotidianas constatase essa esperança. Na atualidade, escolas de educação básica e ensino superior encontramse sobrecarregadas por crianças, jovens, mulheres e homens que buscam a melhoria
material, intelectual e social para suas vidas.
Quem está fora da escola é visto com certa desconfiança e/ou desprezo. No ensino
superior pode-se observar, in locus, essa corrida por um lugar ao sol via educação, pois são
muitos que ainda acreditam naquilo que a instituição escolar possa lhes oferecer.
Não é mais estranha a presença de mulheres e homens na ‘terceira idade’ como
estudantes. Numa mesma sala podemos constatar a presença precoce e tardia de várias
gerações. Cursos de pós-graduação, em todos os níveis, têm quantia considerável de
mulheres e homens próximos da aposentadoria, muitos procurando uma realização pessoal,
além da financeira.
Enfim, um contingente social considerável, de todos os estratos sociais, preenche,
cada vez com maior influxo, as salas de aula. E todos na busca por um aperfeiçoamento
constante e ininterrupto, condição sine qua non para a manutenção ou ingresso no “mundo”
do mercado de trabalho. Toda essa situação nos remete à primeira assertiva do Relatório da
Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento .”(CUÉLLAR, 1997, p. 21): “O
desenvolvimento divorciado de seu contexto humano e cultural não é mais do que um
crescimento sem alma.”
Não seria demasiado forte (re)afirmar que o gênero humano deve ser o objetivo da
educação, não instrumento, meio somente, para o bom funcionamento da máquina que
engendra e sustenta o atual status quo. Essa ideologia, que vem reduzindo a educação à pura
esfera instrumental é, possivelmente, um dos efetivos e decisivos fatores da insatisfação em
sala de aula: mulheres e homens aspiram serem tratados/as como seres humanos, não
máquinas descartáveis.
Há pouco mais de dez anos, um diploma, superior ou técnico, constituía-se, para o
imaginário social, numa espécie de chave mágica, com a qual as portas para um nível de vida
mais digno, apresentava-se numa quase certeza. As tensões certamente estavam presentes,
porém não como existem, no atual estágio educacional.
O sonho de que a educação possa ser fator decisivo, ainda está presente, embora não
haja mais a certeza, nem do sucesso, nem do serviço. Esse conflito entre o ter de estudar e a
incerteza do resultado porventura advindo dessa opção, desencadeiam todo um conflito
que, parece, tende a ser acentuado. O problema, que é estrutural e não ideológico, tem
conduzido as escolas, de todos os níveis de formação, a uma nova perspectiva de conceber
o sentido da educação e a sua configuração para o âmbito social que está sendo delineado.
O espaço escolar é conclamado a responder aos novos movimentos transformadores que
têm forçado um rearranjo social.
A educação técnica instrumental já não possui a força e ressonância de outrora, e
outras perspectivas curriculares devem, necessariamente, ser implementadas. Não basta
mais pensar numa formação unilateral: a crença unívoca na razão instrumental foi
profundamente abalada pelas profundas e irreversíveis crises sociais, de todas as ordens e
âmbitos, do século XX, representadas, sobretudo, pelos grandes conflitos bélicos, os quais
apontaram, e apontam, para questões que transcendem a pura esfera da instrumentalidade,
indicando, claramente, os seus limites e usos.
Há que se afirmar, com certa plausibilidade: o espaço escolar ainda é necessário e
imprescindível para a implementação de uma cidadania legítima. Contudo, insistir num
espaço institucional meramente técnico, visando unicamente o fortalecimento da razão
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instrumental – mesmo e apesar da sua imprescindibilidade, acredita-se, não responder
mais, plenamente, aos anseios das mulheres e homens.
Inúmeras questões devem ser respondidas paralelamente à razão instrumental. Não
obstante uma considerável parcela de cidadãos que continuam procurando, na educação, a
tábua, talvez única, de salvação pessoal e coletiva. Para estes, a educação não é vista como
um luxo, mas a conquista de um espaço social e democrático, imprescindível para a
efetivação e manutenção da cidadania. E o paradoxo de uma escola ideal, onde haja,
efetivamente, a possibilidade da realização pessoal e profissional, pode se efetivar, porque
ainda depende de outras esferas sociais, nas quais ainda prevalecem os interesses
particulares não democráticos. E a angústia, tanto quanto entre professores/as e
estudantes, enquanto não solucionado o impasse, tende a ser acentuada.

O PROCESSO DE EMPREENDER SOCIALMENTE NA GESTÃO EDUCATIVA
Para Dallari (2007) e Gueheno (2003), como forma de superação da crise do
Estado 1, traduzida pela absoluta incapacidade de fazer frente à miséria através da
propositura de políticas públicas de cunho social e econômico, de fato, eficazes, torna-se
urgente resgatar o protagonismo dos sujeitos, dando-lhe condições objetivas para que
possuam uma visão caleidoscópica e, portanto, multifacetadas das políticas e dos processos
aos quais estão submetidos, além de instrumentos para fazer uma releitura crítica dos níveis
de enraizamento social e cultural, bem como sua adesão à determinadas ideologias de
governos.
A tríade, democracia, cidadania e identidade nacional aparece assim como
importante chave de leitura e não pode ser concebida, apenas e tão somente, enquanto
categoria política. Se por um lado, o fenômeno da globalização, dentre os muitos efeitos que
acarreta, tem provocado alterações substantivas nas idéias sobre soberania e cidadania
ainda vigentes no mundo ocidental, por outro lado, em nível conceitual o conceito de
cidadania em particular, cuja primeira noção desenvolve-se a partir do conceito
rosseuaniano de autodeterminação, nunca ficou na dependência dos contornos do ideário
da identidade nacional. A título de esclarecimento, Piovesan (2002, p.86-87) faz a seguinte
pontuação:
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As diferenças entre as novas classes nas sociedades desenvolvidas e
subdesenvolvidas são essencialmente quantitativas. Nas primeiras os
globalizados são muitos e os excluídos relativamente poucos, enquanto a
maioria da população é semiglobalizada. Nas sociedades mais pobres,
evidentemente, os números se invertem, com a quantificação de que os
semiglobalizados são substancialmente menos ‘incluídos’, caindo na faixa
de exclusão com muita facilidade.
Na realidade, a tríade está carregada de significação existencial, sendo, pois,
consubstanciada no conjunto de ordenamentos que envolve o arcabouço conceitual das
utopias culturais 2, e pode se constituir em objeto de superação na medida de suas próprias
realizações, demandando, porém, renovações sucessivas.
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Para Arnaud e Junqueira (2006, p. 194), “O termo Estado faz parte desta categoria de conceitos: sua
formulação usual indica, de fato, a instituição por excelência da Política e do Direito e, portanto, um dos
lugares mais sacros e simbólicos da nossa sociedade.”
2 Sobre esse assunto, vale a pena retomar uma das definições de Reale (2000, p.6), ao pontuar que,
“O conceito de cultura é, com efeito, de caráter universal, compreendendo em si tudo o que o
conhecimento onotgnoseológico propicia em todos os domínios a atividade humana. Nessa ordem e
idéias, poder-se-ia dizer que, enquanto o liame entre sujeito e objeto na Ontognoseologia é de natureza
lógica (lato sensu), na cultura é de natureza existencial.”
1
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Pensando na pessoa, uma das principais fontes de sua identificação cultural são os
elos que possui com a localidade na qual foi socializada desde criança. A identidade nacional
se constitui assim, por um conjunto de crenças, valores e representações simbólicas que dão
sentido ao conceito individual de cidadania. Resulta, portanto, das instituições culturais da
nação que somadas a símbolos, representações, rituais e rotinas, produzem significados
estruturantes para as pessoas individual e coletivamente, estejam elas onde estiverem.
Neste cenário, o processo de aprender a empreender socialmente nos espaços de
gestão educativa dos currículos, um conceito recente presente na literatura brasileira, vem
ganhando cada vez mais adesão nos meios pedagógicos, das secretarias de governo e
acadêmicos e das universidades. Segundo Hisrich, Peters e Shepherd (2009), o conceito se
fortalece nos anos 90 e parte da premissa de que é preciso ter uma visão ampliada sobre os
horizontes que dão cor e forma para os cenários educativos, na perspectiva de perceber as
múltiplas nuances que delineiam as cenas do passado, presente e futuro, no mundo das
organizações.
A ascensão da terminologia empreendedorismo social acompanha o movimento de
privatização das grandes estatais e abertura do mercado interno para concorrência externa.
Daí a grande importância de se criar organizações empreendedoras que funcionem como
mola propulsora do país para o seu processo de crescimento e possam gerir oportunidades
de trabalho, renda e maiores investimentos (cf. BRITTO e WEVER, 2003).
Para ocupar a gestão de organizações é indispensável desenvolver nas pessoas
individualmente e nos coletivos o perfil de empreendedores sociais, devido ao fato de estes,
serem os líderes responsáveis por colocar em prática as inovações, métodos e
procedimentos para estimular os demais envolvidos na realização das atividades de forma
a alcançar as metas traçadas. É preciso, ainda, compreender os ditames do empoderamento
econômico sobre os fatores socais.
Caracteriza a capacidade empreendedora em todas as suas etapas de execução e
raios de ação, o fato de criar algo novo mediante a identificação das oportunidades, tomar
iniciativas, ter dedicação e persistência e utilizara criatividade para aperfeiçoar ou
reinventar processos, organizando e reorganizando mecanismos sociais e econômicos a fim
de transformar recursos e situações já existentes nos objetivos e metas pretendidos, com
impactos sociais, além de possuir uma dose de ousadia para assumir os riscos, aceitar os
riscos e os fracasso que deverão ser calculados. É, pois, um processo criativo e contínuo de
explorar, aprender e melhorar. Exercitar o dom da palavra é fundamental. Discursamos e
produzimos essencialmente palavras e expressões que ampliam o seu significado e,
principalmente, muitas situações que a envolvem. Na verdade, a palavra é a ponte que liga
as pessoas e seus pensamentos. Por meio delas é possível contar belas histórias, registrar
fatos e situações que este país ainda não conhece. Ela desperta nas pessoas vozes que
querem ecoar a sua música de incompreensão, de inquietude, de questionamentos, de
dúvidas e alegrias.
Fazer de suas vidas e dos que os cercam, nos contextos pessoal e profissional,
conteúdos que ganham estilo próprio nas linhas e entrelinhas, dos textos e contextos, com
sentido, amor e dignidade, pois os empreendedores sociais são sujeitos visionários,
sensatos, interpessoais e éticos, dotados de ideias que balizam as mudanças e desenvolvem
um papel otimista dentro da organização, capazes de enfrentar obstáculos internos e
externos, sabendo olhar além das dificuldades, com foco no êxito das atividades e em
melhores resultados.
Ainda assim, não se pode esquecer jamais, que o principal aprendizado do aprender
socialmente a empreender requer antes de tudo disponibilizar-se para os momentos de
escuta. Ter a sabedoria de ignorar o que não leva a nada e cultivar a curiosidade de desejar
saber quais caminhos estão sendo percorridos e para onde se caminha. O importante na vida
não é que ela seja determinável de antemão e sem surpresas, mas que seja construída passo
a passo como uma conquista.
Isto nos leva a crer que a única coisa que certamente nos torna singulares na história
é a maneira de reagir às condições que a vida nos oferece. O que se quer dizer com tudo isso
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é que as provações pelas quais a humanidade deve passar para o seu crescimento são
sempre as mesmas e o que se deve aprender é, na verdade, buscar uma melhor maneira de
lidar com os acontecimentos, ou seja, as mentes e os corações jamais deixarão de produzir
esperanças e assim sendo, é sempre tempo de projetar utopias.
O privilégio de sonhar é uma capacidade humana, demasiado humana. Somente
humanos têm o dom desta infinita possibilidade. Os sonhos costumam ser a explosão
daquilo que a consciência não pode conter, daquilo que a alma não consegue calar e
relacionam-se com temas para os quais o modo de ser exige ação. E para esta ação
qualificada, existem empreendedores natos, porém existe também a possibilidade de
desenvolver características empreendedoras. Este é o diferencial numa organização
educativa moderna!
No campo das reformas nas estruturas organizacionais, todo esse movimento de
potencial mudança nos direciona para criar bases conceituais, técnicas e operacionais para
a formulação de modelos de gestão com foco nos resultados e em seus impactos sociais.
Deve-se com isso dar andamento aos processos de reestruturação organizacional, bem
como análise de instrumentos legais e normativos que permitam ampliar a autonomia
gerencial, orçamentária e responsáveis pelo cumprimento das metas e resultados previstos
nos planejamentos estratégicos das instituições.

OS ESTUDOS SOBRE CURRÍCULO COMO MARCO REGULATÓRIO PARA A LEITURA
DO IDEÁRIO DA GLOBALIZAÇÃO
Os estudos no campo do currículo 3, considerando suas variadas matrizes de
pensamento, nos remetem a adquirir múltiplos olhares sobre a gestão educativa, baseados
em duas dimensões, que são ao mesmo tempo distintas e interdependentes. A primeira
delas diz respeito aos conteúdos (teorias e conceitos) selecionados como prioridades tanto
nos planejamentos globais da instituição quanto nos específicos que integram o rol de
disciplinas dos cursos e modalidades de ensino. A segunda trata da questão de forma
(métodos), no que tange aos modos de encaminhar a gama de orientações procedimentais,
em termos de abordagens didáticas e pedagógicas (cf.; SANTOME, 1985; GIROUX,1997).
Desse ponto de vista, de acordo com Apple (2003), o campo curricular trata
basicamente de produções humanas datadas e circunscritas à geografias específicas, ou seja,
atividades instituintes de conhecimentos socialmente válidos e, como tal, produtoras de
identidades e subjetividades, isto é, de modos humanos de ser e relacionar-se no e com o
mundo e seus semelhantes. Os atos de pensar e fazer currículo são, pois, atividades que
envolvem mecanismos de produção, ordenação e apropriação de saberes das coisas
humanas ou a elas relacionadas (exercício de poder), dentro e no extramuros das
instituições e que quase sempre assumem o viés da legitimação de determinadas práticas
discursivas, exigindo um trabalho constante de explicitação e, porque não dizer, superação
de tais mecanismos diante de crises sucessivas.
Em suas diversas nuances e interfaces mais variadas, as crises que se instalam na
contemporaneidade são resultantes de uma profunda transição paradigmática da
civilização ocidental, exposta, em toda sua amplitude, ao final de uma era e justificada, em
grande parte, pelas expectativas sociais em relação à educação e pelas redefinições de um
ambiente global em profundas transformações, onde incertezas e mudanças contínuas são,
simultaneamente, ameaças e oportunidades.
Fazendo uma breve retrospectiva dos acontecimentos relevantes das últimas
décadas, vislumbra-se, de acordo com Chatêlet (1985), em termos mundiais, inúmeras
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A denominação currículo expressa sentidos diferenciados no vocabulário pedagógico inglês e
francês, em termos de riqueza semântica e de usos. No léxico francês, em que é restrito à categoria
específica de objetos pertencentes à esfera educativa, currículo equivale à idéia de plano ou
programa. Já nos países de língua inglesa, e em outros sob sua influência, abrange noções de
prescrição/execução e currículo oculto/contextos culturais, dando a conotação de uma abordagem
global aos fenômenos educativos (cf. Fourquin, 1993).
3
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situações de profundos conflitos sociais, culturais e religiosos, revelados como sendo marca
de nossos tempos e expressão de um extenso vazio paradigmático decorrente do crescente
colapso das ideologias políticas que funcionavam no plano internacional, via de regra, até o
século passado como elementos de agregação.
Usando o recurso metafórico de visualizar uma fotografia em perspectiva, é possível
perceber, em detalhes, que o império capitalista atingiu o apogeu do ideário da
globalização 4. A racionalidade adentrou a vida social pela porta da economia, alicerçada na
lógica dos mercados consumidores e objetivando, de maneira geral, índices de crescimento
rápido nos indicadores de faturamento e lucro, por meio da ampliação e sofisticação de suas
estratégias de ação e dinâmicas processuais de domínio coletivo e assujeitamento das
pessoas numa perspectiva supra-individual (cf. ESTEBAN, 2005).
Enormes fraturas no corpo social podem ser vistas na progressiva dualidade que
perpassa o binômio inclusão/exclusão e seus perversos efeitos, advindos das situações de
desemprego, analfabetismo, fome, miséria, enfermidades, violência real e simbólico,
desvelando um contexto perverso de crises constantes não apenas no âmbito econômico,
mas principalmente circunscritas à dimensão ética, e se não for superada, colocará em risco
a consolidação da tríade democracia, cidadania e identidade nacional.
As normas fundamentais do mercado estão colocadas na centralidade da via moral.
Alguns fenômenos marcantes de nossa História expressam bem isso, e coadunam para o
entendimento sobre os fatos e as situações características do inconformismo manifesto com
o autoritarismo econômico e o seu predomínio sobre os demais âmbitos da vida pública e
privada.
No contexto internacional o terrorismo ganha espaço de atuação, enquanto nos
denominados países periféricos, a violência marca as relações sociais internas. Vivencia-se
também a ambigüidade dos sentimentos de impotência diante do domínio do Império
capitalista e a desesperança percorre a medula do corpo social, percebendo-se situações de
anomia social que nos atinge. Em termos das relações existentes entre o macro e o micro
sistemas, verifica-se que os processos e práticas e gestão na vida pública precisam ser
atualizados e reinventados, visto que não se pode abrir mão dos elementos que vão fazer
com que as organizações possam ficar cada vez mais fortes ao longo dos tempos.
Pensando todo esse quadro, aplicado ao contexto da educação e como forma de
trazer contribuições às reflexões que ensejam criar outros horizontes de gestão, na busca
por encontrar novas racionalidades, busca-se inspiração principalmente nos estudos do
Sociólogo português Boaventura de Sousa Santos (2000; 2004; 2007; 2010a/b).
Os trabalhos do Autor enquadrados em três macroáreas, quais sejam: Direito,
Direito e Sociedade, Filosofia ou Epistemologia das Ciências Sociais e Democracia, fornecem
importantes subsídios para a compressão das teorias participativas da democracia,
incluindo os conceitos de regulação e emancipação.
Santos (2000; 2004) sustenta a tese de que estamos vivendo na contemporaneidade
um momento marcado pela transição paradigmática, no qual o projeto da modernidade se
encontra em profundo declínio, a partir de suas principais formas de conhecimento: a
emancipação e a regulação.
Isto quer dizer que, o pilar da emancipação, constituído por três formas de
racionalidade: a estético-expressiva, a cognitivo-instrumental e a prático-moral, cujos
pontos extremos são o colonialismo (ignorância) e a solidariedade (conhecimento),
encontra-se em vertiginoso desequilíbrio em relação ao pilar denominado de regulação,
composto pelo Estado, o mercado e a comunidade e nos quais os pontos extremos são o caos
(ignorância) e a ordem (conhecimento).
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Para Arnaud e Junqueira (2006, p.221-222), “globalização tem a ‘conotação da universalização da
economia’, de um fenômeno de derrubada de fronteiras comerciais, industriais e econômicas entre as
nações do mundo inteiro por uma questão de sobrevivência (...) Assim, a palavra global acabou
transformando-se em um qualitativo simbólico de uso comum na linguagem o neoliberalismo
econômico e de seus filhotes mais ou menos degenerados.”
4
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Esse período transicional é, pois, marcado na leitura do Autor por dois níveis
básicos. São eles: de natureza epistemológica e de cunho societal. A transição
epistemológica ocorre entre o paradigma dominante da ciência moderna e o paradigma
emergente (conhecimento prudente para uma vida decente). A transição societal, por sua
vez, acontece na direção do paradigma dominante (sociedade patriarcal, produção
capitalista, democracia autoritária e desenvolvimento global e excludente) para um
conjunto de paradigmas ainda sem uma estrutura bem definida 5.
Há de se considerar ainda, de acordo Santos (2000; 2004), que a absorção do pilar
da emancipação pelo pilar da regulação foi efetivada por meio da convergência entre a
modernidade e o capitalismo. A sobreposição do conhecimento regulação sobre o
conhecimento emancipação se deu através da imposição da racionalidade cognitivoinstrumental sobre as outras formas de racionalidade e a conseqüente hegemonia do
princípio da regulação, o mercado sobre os outros dois princípios, o Estado e a comunidade.
Portanto, a ciência tornou-se a forma de racionalidade absoluta, ou seja, hipercientificização
da emancipação e o mercado, o único princípio regulador moderno, hipermercadorização
da regulação.
A denominada hipercientificização da emancipação, identificada por Santos (2000;
2004; 2007), pode ser entendida como uma limitação ao conhecimento emancipação, pois
a imposição da ciência sobre o senso comum acabou por levar às monoculturas das práticas
e dos saberes.
A primeira ruptura epistemológica evidenciou-se quando a ciência se diferenciou do
senso comum conservador, hierárquico e autoritário. Com o passar do tempo, no entanto, a
ciência acabou por se tornar uma forma de conhecimento superior, isolada e inacessível.
A saída dessa primeira fase pressupõe a recuperação do conhecimento emancipação
e torna-se imprescindível assim, uma segunda ruptura, agora de natureza epistemológica,
como forma de transformar o conhecimento científico (totalizante e antidemocrático) em
um novo senso comum, concebido por Santos (2000; 2004) como sendo ‘‘conhecimento
prudente para uma vida decente’, formado a partir de cinco dimensões: a solidariedade, a
participação, o prazer, a autoria e a artefactualidade discursiva.
De acordo com Santos (2000) ‘‘o princípio da comunidade e a racionalidade estéticoexpressiva são as representações mais inacabadas da modernidade ocidental” (2000), e por
isso seriam os princípios que poderiam colaborar para a construção de um novo pilar
emancipatório.
Nesse sentido, o princípio da comunidade é ‘‘o mais bem colocado para instaurar
uma dialética positiva com o pilar da emancipação’’ (Santos, 2000, p.75).
A racionalidade estético-expressiva por sua vez, foi a que mais ficou fora do alcance
da colonização. Assim como a colonização do prazer se deu através do controle das formas
de lazer e dos tempos livres, Santos (2000, p.76) sustenta que:
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fora do alcance da colonização, manteve-se a irredutível individualidade
intersubjetiva do homo ludens, capaz daquilo a que Barthes chamou
jouissance, o prazer que resiste ao enclausuramento e difunde o jogo
entre os seres humanos. Foi no campo da racionalidade estéticoexpressiva que o prazer, apesar de semi-enclausurado, se pode imaginar
utopicamente mais do que semiliberto.
Em função da colonização através do princípio científico, a participação ficou
restrita a uma noção de esfera política entendida a partir da concepção hegemônica da
democracia: a democracia representativa liberal. A dignidade humana e o direito à vida
concebidas enquanto qualidades, se constituem em referentes básicos de resgate para um
O que o Autor vai denominar vibrations ascendences, conceito emprestado de Fourier (vide Santos,
2000).
5
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projeto utópico do Estado democrático e social de direito, com vistas ao acesso e
permanência das pessoas num ideário educativo mais coletivo e solidário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivencia-se, desde o final o século XX, a transição de um modelo de Estado mínimo,
de cunho liberal, cujas raízes são os interesses dos indivíduos e suas iniciativas, permeado
basicamente por uma dependência entre o crescimento do Estado e o espaço as liberdades
individuais, para a efetivação de um Estado social de direito, baseado numa vertente mais
coletiva e numa economia produtiva com justiça social, objetivando o equilíbrio entre as
liberdades individuais e a segurança social. Na realidade, a grande utopia de um Estado
democrático e social de direito deveria ser a realização da emancipação das subjetividades
humanas e a construção do bem-estar comum.
A dignidade humana e o direito à vida com qualidade constituem referentes básicos
de resgate para um projeto utópico do Estado democrático de direito, com vistas ao acesso
e permanência das pessoas num ideário educativo mais coletivo e solidário. Ou seja, o
Estado deve ser adequado para desenvolver e potencializar formas de garantir a concretude
dos direitos fundamentais a que toda pessoa humana e todos os povos fazem jus e que lhes
estão constitucionalmente assegurados, em grande parte dos países, bem como pelos
tratados e acordos internacionais.
Isto significa dizer que a vida material, social e cultural é socialmente construída e
coletivamente mantida, razão pela qual deve contar com contribuição de todos e de cada
um. Se, na raiz, o sistema capitalista já é antiético, por fazer da exploração de um ser humano
pelo outro a sua condição de possibilidade e sua lógica vital, exigindo a morte de muitos
como condição necessária à boa vida de alguns, tanto mais o será com as diabólicas
discrepâncias econômico-financeiras existentes entre nós.
Não é preciso muito para compreendermos que vivemos numa sociedade a serviço
do mercado, quando o inverso é que expressaria mais justeza em relação ao dado humano,
devendo corrigir nossa escalada para a barbárie e desrazão. Por isso, antes do pseudo
discurso ético, voltado para a etiqueta da convivência, que encobre nossas injustiças e nossas
misérias, nossa hipocrisia acintosa e cínica, a formação para o saber ter pode assumir a
tarefa da verdade, tirar as máscaras da lógica da antivida, bem como superar o fato de
termos o econômico-financeiro como valor regulador de todos os valores, que, na verdade,
constituem-se em antivalores que determinam a identidade humana, a alteridade e o existir.
Assim sendo, as sociedades, sejam elas nacionais e internacionais, devem buscar
referentes identitários educativos comuns que lhes garantam indicadores mínimos de
agregação social e cultural. Trazendo a questão para o âmbito dos municípios, principal
locus de concretude das pessoas e coletivos nos Estados nacionais, pode-se afirmar o poder
inquestionável que a educação e os currículos possuem na configuração de reais
“documentos de identidade” dos grupos e suas comunidades constituídas.
Pensando de modo focalizado na arquitetura da gestão institucional dos currículos,
como forma de empreender socialmente nas práticas educativas, alguns indicadores de
natureza curricular fornecem pistas importantes sobre as possíveis trilhas dos processos
sociais de empreender. São elas: 1) a ampliação conceitual do âmbito de significação e
abrangência das discussões curriculares; 2) a compreensão de que a gestão institucional
dos currículos, mais que a administração de um elenco de disciplinas, é um campo de
articulação entre conhecimento, cultura e poder; 3) o tratamento do currículo como ‘lugar’
aonde efetivamente as coisas acontecem, incluindo modelos de formação humana,
perpassados pela subjetividade e identidade, não reduzindo-o ao pragmatismo de formar
para o trabalho ou para a cidadania da democracia liberal; 4) o entendimento das questões
relativas à teoria e à prática, na tentativa de superar as dicotomias entre o pensar e o fazer
na esfera educacional e fora dela; 5) o enfrentamento da problemática que circunda os
alinhavos feitos no interior de uma sociedade do conhecimento e da informação, para
equacionar as esferas do global e do local, da generalidade e da especialidade, etc.
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Para finalizar vale considerar que, nas relações sociais empreendedoras, o tempo é
sempre um elemento decisivo. A história será contada pelo tempo. Dada à objetividade e
síntese do grande dramaturgo alemão Bertold Brecht, basta que seja reitera da passagem:
"A verdade é filha do tempo e não da autoridade." O resto está subentendido!
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RESUMO: Perante esgotamentos relativos ao processo de escolarização intensificam-se
práticas educacionais circunscritas em processos de desescolarização. A partir da noção de
governamentalidade, forjada por Foucault, esta apresentação tem por objetivo colocar em
análise a noção de liberdade – presentes em distintas propostas educacionais – desvelando
como o uso destes termos pode sustentar práticas pedagógicas que não rompem com o
governamento assujeitador nem com a produção de desigualdades. A escola tradicional e as
práticas tomadas como alternativas se constituem como efeitos de lutas, ambos apontando
para múltiplas direções e podendo resultar tanto na potencialização da existência como no
assujeitamento da vida. Ao se instituírem, estas práticas criam formas e discursos próprios
e corremos o risco de acreditar que uma única forma, por si só, poderia dar conta da
experiência humana, dos processos de diferenciação e subjetivação, dos processos
educacionais. Ao acreditarmos na existência da forma verdadeira desconsideramos a
multiplicidade que as práticas carregam e as problemáticas às quais elas remetem. Na
presente apresentação pretende-se afirmar: não há forma que, em si mesma e desarticulada
da ação política, garanta emancipação ou libertação; portanto, qualquer que seja a maneira
escolhida na efetuação de práticas educacionais, torna-se necessário problematizar sua
fundamentação – pois os conceitos carregam consigo a significação das experiências
políticas que os geraram – e, sobretudo, analisar seus efeitos.
PALAVRAS-CHAVE: governamentalidade; liberdade; desescolarização; práticas
educacionais. Agência financiadora: CNPq
ABSTRACT: Before breakdowns for the schooling processes, educational practices
circumscribed in unschooling processes are intensified. From the notion of
governmentality, forged by Foucault, this presentation aims to put in question the notion of
freedom - present in different educational proposals - revealing how the use of these terms
can sustain pedagogical practices that do not break with the assujeitador governamento or
with inequalities production. Traditional schools and practices taken as alternatives are
constituted as effects of struggles, both pointing to multiple directions and may result in
potentiation of existence or as the subjection of life. By instituting these practices create
forms and own speeches and run the risk of believing that one way alone, could give account
of human experience, of the processes of differentiation and subjectivation, of educational
processes. To believe in the existence of true way, disregard the multiplicity that the
practical load and the problematics to which they refer. In this presentation we intend to
say: there is no way that in itself, disjointed and political action, make emancipation or
liberation; therefore, whatever the chosen way in effecting educational practices, it is
necessary to question their groudings - because the concepts carry with them the
significance of political experiences that generated them – and, especially, analyze its
effects.
KEYWORDS: governmentality; freedom; unschooling; educational practices. Funding
agency: CNPq
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A discussão presente nesse ensaio se faz necessária diante da intensificação das
práticas educacionais que têm a desescolarização como um horizonte comum. Tendo como
embasamento produções de pensadores da Filosofia da Diferença, sobretudo, Foucault e
foucaultianos, procuramos discorrer sobre formas e relações de poder que estão em jogo na
constituição das práticas educacionais, seja dentro da escola, seja em formatos que
prescindam da escola. Passando pelas noções de poder disciplinar, biopoder, biopolítica e
governamentalidade, apontando particularidades das sociedades liberais e neoliberais,
perpassamos formas de se fazer educação que, de alguma maneira, engendram o
funcionamento social, político e econômico vigente. Buscamos evidenciar que qualquer
proposta ou forma pedagógica/educacional, desvinculada do processo que a exige
historicamente e tomada como verdadeira e atemporal, é sempre perigosa.
Vivemos numa sociedade constituída e constituinte de relações marcadas por
desigualdades. Nela se fazem presentes situações sociais que provocam grande sofrimento,
tais como pobreza, violência, más condições de trabalho, desemprego, corrupção, solidão,
adoecimentos... Essas situações têm sido tomadas como problemas isolados, têm sido
individualizadas, engendrando respostas pontuais e imediatistas.
As escolas, organizações oficialmente responsabilizadas pelo processo educacional
dos indivíduos, se constituem no interior dessa sociedade, atravessadas pelas correlações
de força e dispositivos de poder vigentes e, portanto, marcadas pelas desigualdades que a
compõem. Historicamente, em meio aos mais variados posicionamentos políticos, tem se
atribuído ao processo de escolarização o dever de resolução das problemáticas sociais e
econômicas, e dentre os progressistas, a incumbência da própria emancipação dos
indivíduos. Depositar essas responsabilidades às escolas é uma ilusão na medida em que
nenhuma produção do meio escolar é suficiente para transformar a sociedade enquanto seu
funcionamento perpetua as condições de desigualdades. Ao mesmo tempo, pelo lugar
privilegiado que ocupa na articulação entre maneiras de viver, pensar e agir na sociedade e
processos de constituição do sujeito, o dispositivo-escola ocupa uma posição estratégica,
materializando-se como oportunidade de gestar (im)possíveis transformações.
Enunciamos desescolarização para tratar de processos que evocam duas questões
centrais: processos que instituem modos de vida, portanto, positivos, afirmativos, criadores,
produtivos; e, processos que pretendem des-escolarizar, que não são escola, que têm
elementos anti-escola, que permitem contraposições ao funcionamento escolar.
Imbuídos do pensamento foucaultiano afirmamos os processos de desescolarização
como resistência: intensidades que insistem em existir; forças que em exercício rompem ou
constituem com formas (a força é primeira em relação à forma, e não resposta). Tal como
formulado por Ana Heckert (2004, p.15, grifo nosso):
Os processos de resistência significam não apenas oposição a uma dada
situação, mas criação e, portanto, afirmação de práticas educacionais
diversas e polifônicas, passíveis de tecerem outras formas de vida que
agem no lugar de apenas reagir. Fabricações estas, que implicam
mutações dos modos de existência, dos modos de organização e sentido
do trabalho, das formas de produção do conhecimento e das diversas
redes de sociabilidade.
A palavra desescolarização é atravessada por uma multiplicidade de sentidos,
procuramos, nesta apresentação, apontá-los e acessar as potências, lutas e perigos que esse
processo engendra.
Podemos nomear por escolarização o processo experienciado por crianças, jovens e
adultos ao habitarem o território escolar. Um processo longitudinal, já que tem sido cada
vez mais comum a entrada em instituições educativas por bebês e cada vez mais estimulada
a formação permanente: da creche à pré-escola, dessa ao ensino fundamental, dele ao
ensino médio, desse ao ensino superior, a partir dele aos mestrados, doutorados, pós-docs,
às especializações, aos aprimoramentos, etc. A maioria dessas instituições se autodenomina
escola, e, para além disso, o que todas têm em comum é ter como finalidade educar e ensinar.

– 1342 –

Educação e ensino que, por sua vez, estão inseridos num funcionamento social e
escolar no qual domina a objetificação dos corpos. Essa, oriunda de processos de
subjetivação constituídos a partir de regimes de verdades derivados de uma racionalidade
científico-positivista, portanto, atrelada a uma conceituação de saúde que se constitui em
contraposição à doença e opera por normatizações e normalizações, desqualificando e
patologizando o que escapa à elas (CANGUILHEM, 2006). Nesse contexto, têm sido
hegemônicas, tanto no campo escolar quanto no meio social em geral, maneiras de viver a
diferença (características/comportamentos singulares e processos de diferenciação)
produtoras de desigualdades.
As escolas e os processos de escolarização podem ser compreendidos como lugares
que possibilitam experimentações, que incitam a criação, que potencializam a vida. Assim,
Machado (2008, p.3) nos anima em relação à escola:
Na escola, é possível participar de rodas de conversa, ler, aprender, fazer
amigos, se apaixonar, perguntar, pesquisar, exercer a cidadania, entrar
em contato com o múltiplo. É nesse local que as crianças tem a
possibilidade de criar textos, inventar formas de se expressar, recriar
relatos, problematizar a escravidão, pensar na colonização, calcular as
quantidades, operar raciocínios, inspirar-se em pintores impressionistas,
desenhar, entusiasmar-se antes de um passeio.
Concomitantemente, algo não tem sido possível nesse funcionamento: diagnósticos
diversos que se tornam impeditivos à aprendizagem e ao viver; etnia, cor da pele, orientação
sexual, religião, entre outros, que se tornam classificadores e constituem fonte de
julgamentos e preconceitos; alunos (que apresentam dificuldades, que “dão trabalho”,
repetentes) responsabilizados individualmente por problemas que se constituem em
âmbito social e de forma relacional; políticas de inclusão que se tornam fonte de exclusão
no interior do sistema escolar; etc.
Portanto, Machado (2008, p.3), completa:
Temos visto que essas possibilidades, tão necessárias para a produção do
que chamamos de saúde, têm sido pouco viabilizadas, e, muitas vezes,
entramos em contato com histórias nas quais a vida escolar se tornou
mais um impeditivo do viver.
A palavra desescolarização carrega lutas em prol de modos de viver e de educar e
nelas podemos fazer contraposições a particularidades dos processos de escolarização. Por
isso mesmo podemos ter a impressão de que a questão central se delineia na oposição entre
o dentro e o fora da escola, como se o problema estivesse restrito a maneiras de pensar e
agir dentro das escolas tradicionais. O presente ensaio busca ampliar a noção de
desescolarização, colocando-a como essa crítica social, que insistimos em apontar, das
maneiras como vamos aprendendo a viver e que nos atravessa em diversos âmbitos,
inclusive na escola.
A escola tradicional e as praticas que se colocam como alternativas ao sistema
regular de ensino se constituem como efeitos de lutas, ambas apontam para multiplas
direçoes e podem resultar tanto na potencializaçao da existencia como no assujeitamento
da vida. Ao se instituírem, estas praticas criam formas e discursos proprios, nos fazendo
acreditar que uma forma, por si so, pode dar conta da experiencia humana, dos processos
de diferenciaçao e subjetivaçao, dos processos educacionais. Ao acreditarmos em uma forma
ou discurso como verdadeiro, desconsideramos a multiplicidade que as praticas carregam e
as problematicas as quais elas remetem. O que nos interessa, ao pensar o campo educacional
e os processos de subjetivaçao, e buscar as disputas que fortaleceram certa maneira de fazer,
para assim evidenciar as conquistas alcançadas, os desafios que se apresentam e tambem
os esgotamentos, pois neles revelam-se as pistas necessarias para a criaçao de novos
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possíveis. Qualquer que seja a forma escolhida na efetuaçao de praticas educacionais –
escola tradicional, outras instituiçoes, coletivos, as proprias famílias, etc. – torna-se crucial
e indispensavel problematizar sua fundamentaçao, pois os conceitos carregam consigo a
significaçao fundamental das experiencias políticas que os geraram e seu desvelamento
pode contribuir para pensar e agir sobre os problemas atuais, e, sobretudo, analisar seus
efeitos.
Numa análise à posteriori – em meio a seus últimos trabalhos - Foucault (1995a,
p.231) afirma que sua obra teve como objetivo “criar uma história dos diferentes modos
pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos”. Em meio a essa
proposta, em diferentes momentos de seu trabalho, ferramentas conceituais foram forjadas
e entre ires e vires dos diversos campos ao qual se debruçou, essas ferramentas foram, por
um lado se modificando, por outro, se aprimorando, colocando em análise a relação entre
formas de veridicção, matrizes normativas e modos de existência (Ó e AQUINO, 2014). A
partir da compreensão de que a vida social do sujeito humano implica a coexistência de
relações de poder, o poder tornou-se foco e instrumento de trabalho de Foucault. Poder, que
foi deslocado do significado-substância geralmente lhe atribuído (o que é o poder? porquê
ele é exercido?) e investigado criticamente através das maneiras pelas quais ele se exerce
nas relações (investigação dos comos, do exercício do poder). Portanto, não mais o poder,
mas relações de poder, possibilidade de ações de uns sobre ações de outros:
Ele [o poder] é um conjunto de ações sobre ações possíveis; ele opera
sobre o campo de possibilidade onde se inscreve o comportamento dos
sujeitos ativos; ele incita, induz, desvia, facilita ou torna mais difícil,
amplia ou limita, toma mais ou menos provável; no limite, ele coage ou
impede absolutamente, mas é sempre uma maneira de agir sobre um ou
vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis de agir.
Uma ação sobre ações. (FOUCAULT, 1995a p. 243)
Com a proposta de analisar campos, disciplinas, instituições a partir das relações de
poder, Foucault (1995a) se debruça sobre uma forma de poder específica fabricada com o
nascimento do Estado moderno – o poder disciplinar. Essa forma de poder, ao englobar a
tecnologia do poder pastoral, favorece o governo da individualização e nos torna sujeitos.
Sujeitos, com uma dupla sujeição: em relação aos outros – por controle e dependência - e
em relação a nós mesmos – através de nossa identidade, de nossa consciência.
Em Vigiar e Punir, Foucault (SANTOS, 2006) trata da história do poder de punir,
realçando sua função política frente aos súditos na época medieval – suplício do corpo do
condenado que tem por objetivo afetar o povo, amedrontando-o - e afirmando as
transformações em curso com a instituição das prisões no capitalismo moderno – o
entrelaçamento dos saberes, técnicas e discursos científico-judiciários, que ao constituírem
um novo regime de verdade, colocam a alma como objeto de punição. Alma, pois trata-se de
uma realidade incorpórea, “um castigo que atue, profundamente, sobre o coração, o
intelecto, a vontade, as disposições” (FOUCAULT, 1987); ainda assim, uma punição que
ocorre através de um investimento no corpo e em suas forças, criando docilidades e
extraindo utilidades.
Alma (...) que é produzida permanentemente, em tomo, na superfície, no
interior do corpo pelo funcionamento de um poder que se exerce sobre
os que são punidos — de uma maneira mais geral sobre os que são
vigiados, treinados e corrigidos, sobre os loucos, as crianças, os escolares,
os colonizados, sobre os que são fixados a um aparelho de produção e
controlados durante toda a existência. (FOUCAULT, 1987 p.31)
O homem do humanismo moderno forjou-se a partir do século XVII em meio a
métodos de controle minucioso das operações do corpo, manipulação calculada de seus
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elementos, controle constituído numa relação na qual, ao aumentar suas habilidades e
aprofundar sua sujeição, torna-o cada vez mais útil e mais obediente. A esses métodos,
Foucault denominou disciplinas: pluralidade de processos distintos e dispersos, que ao
convergir, generalizam-se numa microfísica do poder - investimento político do corpo que
o esquadrinha e o atinge através de detalhes. As técnicas disciplinares engendraram-se em
meio aos quartéis, hospitais, colégios, conglomerados de manufaturas, fábricas, espaço de
encarceramento de vagabundos e miseráveis, etc., são elas: cercamento (lugares fechados
em si mesmos e diferentes das outras instituições), enclausuramento (quadriculamento que
define um lugar próprio e único a cada indivíduo), localização funcional (divisão e
distribuição rigorosa do espaço) e classificação (corpos individualizados e justapostos,
identificados em si e em relação aos outros). Técnicas, portanto, que englobam poder e
saber, colocando em funcionamento um poder celular, o qual, ao tratar de uma
multiplicidade, ordena nela os corpos individuais e coletivos e cria condições de controle e
vigília, intensificando processos de dominação.
Tendo como princípios vigilância, sanção normalizadora e o exame, o poder
disciplinar compara, diferencia, hierarquiza, homogeniza, exclui, ou seja, normaliza,
definindo e distinguindo normal e patológico, fabricando indivíduos que devem se
enquadrar em certas características e viver, pensar e agir através de comportamentos
ideais.
Em meados do século XVIII concebe-se a população: “um conjunto de indivíduos que
são pensados coletivamente como uma unidade descritível, mensurável, conhecível e, por
isso mesmo, governável” (VEIGA-NETO; LOPES, 2007 p.955). O corpo-espécie da população
passa a ser alvo do governo do também recém-inventado Estado, o qual tem por objetivo
preservar e promover a vida; assim, engendra-se o biopoder. Em defesa da vida – dos
indivíduos e da espécie – foram construídas estratégias de controle e vigilância sobre as
maneiras de viver, constituindo o que denominou-se de ordem biopolítica. Nesse novo
contexto, poder disciplinar e biopoder se articulam, complementando e potencializando um
ao outro.
Ao longo da obra de Foucault, a noção de biopolítica marca o nascimento da
população, da vida e das formas de viver como problemas políticos a serem regulamentados
pelo Estado. A noção de governamentalidade, um tanto posterior e imbricada à antecedente,
coloca em questão a condução desses modos de vida, aparecendo, sobretudo, como
ferramenta analisadora das sociedades liberais e neo-liberais.
Governamentalidade, noção que permite articular objetivação e subjetivação do
indivíduo, ou seja, condução das condutas que ora opera via governamento exterior
(controle e regulamentação que vêm de fora) e ora opera através do próprio sujeito (como
uma internalização do controle). Tal como afirma Foucault (2004), governamentalidade
caracterizada pelo emaranhamento das tecnologias de dominação com as tecnologias de si,
entendendo por cada umas delas, respectivamente:
(3) tecnologias de poder, que determinam a conduta dos indivíduos e os
submetem a certos fins ou dominação, objetivando o sujeito; (4)
tecnologias de si, que permitem aos indivíduos efetuar, com seus
próprios meios ou com a ajuda de outros, um certo número de operações
em seus próprios corpos, almas, pensamentos, conduta e modo de ser, de
modo a transformá-los com o objetivo de alcançar um certo estado de
felicidade, pureza, sabedoria, perfeição ou imortalidade.(FOUCAULT,
2004, p.324)
Fimyar (2009) afirma que a governamentalidade é usada como analisadora da
passagem de formas repressivas de poder exercidas pelo soberano e centralizadas no
Estado para formas de poder difusas e descentralizadas, exercidas de maneira dissolvida
entre inúmeras instituições e pelos próprios sujeitos. Foucault (VEIGA-NETO; TRAVERSINI,
2009) utiliza essa ferramenta para compreender e problematizar a condução das condutas
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alheias, analisando, portanto, os modos através dos quais os seres humanos se tornaram
sujeitos governáveis por si e pelos outros. Ou seja, se houve um momento no qual o
governamento esteve centralizado no Estado e em outras instituições, afetando o sujeito de
fora para dentro, chega-se a um outro momento onde além dessa forma, incorpora-se uma
segunda, na qual o próprio sujeito passa a exercer o governamento de si, ele próprio
operando como um dispositivo de controle; a governamentalidade serve como instrumento
de análise desses movimentos.
Ramos do Ó (2009) aponta que a racionalidade presente na governamentalidade é
tanto totalizadora quanto individualizante, realizando o que Aquino e Ribeiro (2009)
denominaram de golpe duplo: “tanto a regulamentação das condições de vida das
populações como a disciplinarização da existência de seus componentes individuais”.
Portanto, criando uma racionalidade que enfatiza a possibilidade de escolha dos cidadãos e
a regulação do sujeito a partir de si mesmo, intensificando processos de responsabilização
pessoal, autonomia e libertação.
Regulamentação e não mais o controle disciplinar em sua rigidez, ou, como afirmado
por Gilles Deleuze (1996), modulações: moldagem em transformação contínua,
subjetivação que se produz incessante e infinitamente, indivíduos divisíveis em formação
permanente. Deleuze evidencia o que Foucault indicava: o fim da sociedade disciplinar,
marcada pelo confinamento, e a passagem para a sociedade de controle, caracterizada por
um controle contínuo a céu aberto. Passagem que ocorre em meio à crise das instituições
fechadas – escola, prisão, hospital, família, fábrica; crise, que por si mesma não significa nem
garante ruptura com processos de assujeitamento, e que, inclusive, delimita um novo
regime de dominação.
Vale ressaltar uma particularidade do contexto no qual vivemos na
contemporaneidade: a valorização desse ser-sujeito-substância. Da forma como vivemos,
aprendemos a buscar nossa essência, respeitar nossas vontades e agirmos com liberdade,
ou seja, tomamos por natural tanto a produção do ser como a de seus desejos. As análises
apontadas até o momento nos permitem romper com tal naturalização: não há ruptura com
as condições de sujeição pelo fato do indivíduo trilhar seu próprio caminho, ser senhor de
si, pois o controle agora foi incorporado ao ser-sujeito e continua operando tanto quanto
antes, fabricando novas formas de opressão.
Gadelha (2009), ao conectar a governamentalidade neoliberal com o campo
educacional se debruça sobre a teoria do Capital Humano, apontando que certos valores
econômicos migraram para outros domínios da vida social, criando um poder normativo
instituinte de processos de subjetivação que têm transformado os sujeitos em indivíduosmicroempresa e empreendedores.
A teoria do Capital Humano foi resultante das análises econômicas realizadas pela
Escola de Chicago na década de 60 em meio à racionalidade neoliberal norte-americana.
Essa emergente maneira de analisar a economia produziu um deslocamento do objeto
analisado: migrando do Estado e dos processos genuinamente econômicos (diretamente
relacionados às relações de mercado) para a sociedade em sua totalidade, as relações
sociais, os comportamentos individuais, etc. Estando todos os aspectos sociais sob análise
mercadológica, o mercado constitui-se como indicador do funcionamento social e, portanto,
passa-se a avaliar a pertinência dos fenômenos sociais e dos comportamentos individuais e
grupais, através de seu valor econômico. A passagem do liberalismo ao neoliberalismo
norte-americano ocorre através de uma mutação epistemológica essencial apontada por
Foucault (GADELHA, 2009), a reintrodução do trabalho no campo da análise econômica. A
análise de como é pensada e conduzida, na perspectiva do trabalhador, a relação custo
versus benefício é fundante da teoria do Capital Humano, tornando o indivíduo o próprio
capital – investimento em si mesmo para aquisição de habilidades e competências,
equivalendo o corpo-trabalhador a uma máquina – e, concomitantemente, a renda – fluxo
de salários que esse corpo-trabalhador recebe não só pela função que exerce, mas pelo
acúmulo de aptidões adquiridas.
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Em meio a uma sociedade que adota o mercado como princípio de regulação social,
a economia dedica-se a investigar maneiras de produção e de acúmulo de capital humano.
A governamentalidade que a atravessa é marcada pela transformação dos indivíduos em
microempresas, pela comercialização das relações humanas e regulada através de uma
dinâmica concorrencial.
A particularidade do encontro entre educação e teoria do Capital Humano reside na
importância da primeira para a segunda: o campo educacional se torna estratégico para a
conquista de uma sociedade produtiva – ele se torna fonte de capacitação e formação
profissional que sustenta tanto os processos infindáveis de aprimoramento dos indivíduostrabalhadores quanto o desenvolvimento econômico das empresas.
Há uma discursividade presente no campo educacional que, ao estar imersa na
racionalidade que opera através da teoria do Capital Humano, tem transformado os
indivíduos-microempresa em empreendedores, buscando produzir indivíduos “pró-ativos,
inovadores, inventivos, flexíveis, com senso de oportunidade, com notável capacidade de
provocar mudanças, etc.” (GADELHA, 2009 p.181) Esse culto ao empreendedorismo tem
sido apresentado como solução para os problemas do mundo (distribuição de renda,
desigualdade, violência), fragmentando os processos de aprendizado dos indivíduos:
valoriza iniciativas individuais (em detrimento da coletividade) e o processo de aprender a
aprender, ou seja, a aquisição de uma habilidade em aprender que permita ao indivíduo se
envolver em outros aprendizados por conta própria (ao invés de conteúdos e
conhecimentos específicos). Embora os motes do mundo corporativo e sua incorporação
pela educação mencionem parceria, colaboração e espírito de equipe, o funcionamento da
sociedade e das instituições tem produzido relações sociais frágeis, fugazes e, até, de
rivalidade. As mudanças em trânsito inserem-se na lógica de produtividade do mercado,
pouco contribuem com a invenção de modos de vida que potencializam a existência e,
inclusive, favorecem processos de dominação.
A escola moderna, assim como outras instituições características e fundantes da
sociedade disciplinar, pode ser avaliada sob o esquema do panóptico, operando na lógica da
individualização, da vigilância permanente e da objetificação do sujeito:
[...] um tipo de implantação dos corpos no espaço, de distribuição dos
indivíduos em relação mútua, de organização hierárquica, de disposição
dos centros e dos canais de poder, de definição de seus instrumentos e de
modos de intervenção. (FOUCAULT, 1987 p.299)
Nessa configuração, a instituição escolar se constituiu como território privilegiado
do poder disciplinar, com efeito duplo: ser uma das principais forças no processo de
disciplinarização da sociedade e lugar substancial no processo de disciplinamento dos
corpos infantis.
Veiga-Neto (2000) investiga, a partir do poder disciplinar, técnicas espaçotemporais em funcionamento nas escolas.
A distribuição espacial, permeada pelas técnicas de cercamento, enclausuramento,
localização funcional e classificação, refere-se a uma questão relacional que tem por
objetivo maximizar a economia de poder, ou seja, ao dispor das tecnologias, busca atingir o
máximo de utilidade e docilidade. Divisão das classes por idade e desempenho,
repartimento em fileiras, localização nas carteiras, posição dos alunos em relação ao
ranking nas avaliações, posição relativa dos saberes que compõem o currículo, são
exemplos dessas tecnologias. Veiga-Neto (2000) nos alerta à particularidade do poder
disciplinar, que atinge o corpo dos indivíduos justamente ao ordená-los numa
multiplicidade, ou seja, enquanto células, criando uma relação de tensão e imanência entre
corpo e espaço.
A distribuição temporal, que também não é dotada de uma objetividade, mas
constituída numa relação, é alvo de uma particularização própria da instituição escolar,
diferenciando-se do tempo físico e do tempo social da vida cotidiana. Esse tempo subjetivo
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e subjetivado, como outros alvos da individualização, não remete a um tempo individual
independente, mas facilita que cada corpo seja pontualmente atingido num processo global
de subjetivação homogeneizada. Horários (entrada, saída, duração das aulas e intervalos,
etc.), seriação e cronogramas semanais e mensais são exemplos das maneiras de organizar
o tempo. A relação do corpo com os objetos é afetada, sobretudo, pela temporalidade, ou
seja, os arranjos temporais são cruciais para a otimização do uso dos objetos e da aquisição
de conhecimentos e habilidades.
Na modernidade, o espaço escolar, lugar privilegiado de seqüestro dos corpos,
torna-se uma máquina de ensinar e, sobretudo, uma máquina de subjetivação que opera a
partir da racionalidade dominante: vigiando, hierarquizando e recompensando, em suma,
controlando a produção de sujeitos dóceis e úteis. (FOUCAULT,1987)
Com as mutações próprias à sociedade disciplinar - do poder disciplinar ao biopoder
- a emergência da governamentalidade e a instituição de dispositivos pertencentes à
sociedade de controle, as relações de força e tecnologias de poder que atravessam a escola
vão se modificando e transformando o cenário escolar. Neste contexto, algumas
particularidades da escola contemporânea são destacadas por César e Duarte (2009):
substituição da formação básica dos docentes pela formação permanente; dispensa da
arquitetura escolar explicitada pela emergência do ensino à distância; subversão da
realização dos exames a partir da proposta dos ciclos de aprendizagem; mudanças
curriculares com distribuição de temas transversais, que perpassam as distintas matérias e
ascendem a possibilidade de aniquilamento da divisão em disciplinas.
César e Duarte (2009) afirmam que as novas formas de governamento da infância e
da juventude, produzidas a partir da pedagogia do controle, tornam idênticos os discursos
escolares e os não-escolares, ambos assumindo por função a produção “do novo sujeito
moral, o sujeito flexível, tolerante e supostamente autônomo, requerido pelas novas
modulações do controle que gravitam entre o Estado e o mercado neoliberal”.
O próprio Foucault (CÉSAR; DUARTE, 2009), ao analisar o liberalismo econômico,
distingue o sujeito sujeitado da sociedade disciplinar do novo sujeito econômico ativo, o
qual deve produzir e governar a si mesmo, tornando-se um empreendedor de si. A
racionalidade capitalística-empreendedora coloca a educação como um empreendimento a
ser analisado pelo Estado (como já o era) e, sobretudo, pelas famílias e pelo próprio sujeito.
Enquanto no regime disciplinar indivíduos eram classificados nos pólos
normal/anormal perante a condição de fixidez de características e comportamentos
esperados e ideais, na governamentalidade, no âmbito de condução das condutas, há
modulações normativas que operam num plano contingencial de condutas possíveis. O
imperativo do si, corrente em meio a esses processos de modulação do viver e alimentado
pelos saberes psi, convoca-nos ao exercício de uma liberdade intimizada e auto-regulatória
(AQUINO; RIBEIRO, 2009). Ao afirmarem que os processos de governamentalização
contemporâneos operam através de uma maquinaria da libertação, Aquino e Ribeiro nos
incitam a questionar os jogos de verdade que colocam a liberdade como estado subjetivo a
ser alcançado, o qual daria conta da emancipação (subjetiva e pedagógica) do homem; nos
impelem a tornar a liberdade um eixo problematizador, evidenciando a agonística presente
na constituição das relações de poder – liberdade como condição de governo e não como
ausência de poder.
Debruçar-se sobre a relação entre governo e liberdade muito nos interessa, pois os
pensamentos presentes nesse ensaio tiveram como disparadores práticas educacionais
circunscritas em processos de desescolarização, os quais têm como palavra de ordem
liberdade e autonomia. Se as palavras de ordem, ao emergirem em meio a um percurso
singular, sintetizam processos e pensamentos subjacentes, ao serem escutadas, desconexas
do contexto que as geraram, tornam-se palavras quaisquer, esvaziadas em seu sentido e
dando margem a interpretações rasas.
Ha uma concepçao usual, hegemonica no (neo)liberalismo, presente na convocaçao
psicologizante e nos dizeres de pessoas envolvidas nos processos de desescolarizaçao, na
qual a liberdade e entendida como algo a ser possuído. Ou seja, almeja-se ter liberdade para

– 1348 –

fazer aquilo que se tem vontade ou para que se possa escolher sem interferências. Podemos
afirmar que a liberdade, ao ser tomada destas maneiras, e entendida em oposiçao ao poder,
como ausencia de poder, portanto, como algo que se daria fora de relaçao.
Foucault (1995a), no entanto, afirma que a vida social implica a coexistencia de
relaçoes de poder: relaçoes de forças, que no exercício do poder, se constituem em modos
de açao de uns sobre açoes de outros. Se nos constituímos e existimos em relaçao e toda
relaçao e relaçao de poder, se e na relaçao que os acontecimentos se dao, nao ha liberdade
como aquilo que ocorreria fora de relaçao.
O próprio Foucault (1995a, p.244) afirmou:
O poder só se exerce sobre ‘sujeitos livres’, enquanto ‘livres’ entendendo-se por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante
de si um campo de possibilidade onde diversas condutas, diversas
reações e diversos modos de comportamento podem acontecer. [...] Não
há, portanto, um confronto entre poder e liberdade, numa relação de
exclusão (onde o poder se exerce, a liberdade desaparece); mas um jogo
muito mais complexo: neste jogo, a liberdade aparecerá como condição
de existência do poder [...].
Portanto, a liberdade é entendida como condição necessária para que o poder seja
exercido, ou seja, construir uma prática educacional com liberdade ou para a liberdade não
garante ruptura com os processos de assujeitamento que dominam em nossa sociedade.
Ao retomar a trajetória dos processos de desescolarização observamos que suas
práticas discursivas foram se construindo em oposição ao autoritarismo da relação dos
adultos com as crianças e à pretensão daqueles em determinar formas únicas e verdadeiras
de fazer, brincar e aprender. Esses modos de se relacionar com as crianças (não só com elas)
se tornaram hegemônicos, naturalizaram-se ao longo do tempo e atravessam o território
escolar.
Formulações do tipo “a criança precisa ser livre para fazer o que quiser” e “é preciso
respeitar os desejos das crianças” não significam que a criança é quem tem o poder de
decidir qualquer coisa a qualquer momento em qualquer circunstância; que devemos fazer
o que a criança quiser mesmo que isso fira princípios básicos de convivência; que o adulto
deve estar sujeito aos desejos da criança e tornar-se um escravo dela, desaparecendo nessa
relação... Essas frases se contrapõem a formas de educar as quais estamos deveras
acostumados, presentes inclusive no universo escolar, nas quais o adulto, por seu
conhecimento prévio, domínio técnico e lugar de autoridade, através de suposições
generalizantes em relação aos processos de ensino-aprendizado não acessam as
singularidades das crianças, decidindo, à revelia delas, o que, quando e como aprender. Em
diversos ambientes, dentro ou fora de espaços escolares, os adultos têm apresentado uma
forma única de ensinar e imposto às crianças um jeito certo de aprender, dispondo meios
de transmissão de conhecimento em contextos coletivos como se para isso fosse necessário
que todos aprendessem o mesmo conteúdo, da mesma maneira, no mesmo ritmo. A criança
precisa ser livre para brincar, aprender, conhecer, pois as crianças têm sido aprisionadas em
meios que buscam determinar todas as variáveis presentes nos processos de ensinoaprendizado, ditando o que elas devem fazer e, consequentemente, impedindo a
experimentação e a constituição de experiências plenas de sentido.
Os perigos das maneiras como sao elaborados os enunciados dos processos de
desescolarizaçao se concretizam, quando, ao liberar as crianças das tiranias curriculares e
da opressao de sua existencia, essas praticas educativas alternativas ao sistema regular de
ensino se consideram, a priori, libertarias e emancipatorias e resolvem os problemas que se
apresentam em seu interior sem problematizar as desigualdades sociais fruto de uma
sociedade capitalística regida pela logica do mercado que as atravessam e as normalizaçoes
que elas proprias operam.
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Deleuze (2002) retoma Espinosa para problematizar a noçao de liberdade. Espinosa,
em sua obra, busca diferenciar escolha e liberdade; para ele, escolher ocorreria quando ha
possibilidades previamente dadas que limitam as opçoes de escolha; ja, a liberdade se
constitui na criaçao de possíveis – estes que nao remetem a formas que lhe fossem
anteriores, mas que afirmam uma existencia como possibilidade. Se ha algo de anterior as
formas de viver, e a propria vida enquanto movimento de criaçao de existencias; todas as
intensidades estao presentes nesse impulso de vida como possibilidades; as formas (de
viver) sao como involucros de intensidades que se atualizam e como toda vida carrega em
si a potencia de se desdobrar, os involucros se tornam insuficientes para a vida que neles se
cria e que os extravasa, marcando, portanto, um esgotamento dessas formas (Bergson,
2005). Assim sendo, o problema das formas e, portanto, de se remeter ao uno para explicar
a vida e as maneiras de viver, ocorre quando as formas e as explicaçoes se tornam – e ao
longo de nossa historia elas tem se tornado – impeditivos do viver.
Pensar a liberdade como eixo problematizador e nao como resposta para as praticas
escolares e educativas, desvencilhando a associaçao corrente entre liberdade e verdade de
si, e levar ao limite a atitude etico-política de questionar a relaçao entre formas de veridicçao
e processos de subjetivaçao. Concomitantemente, manter o uso da palavra liberdade e
fortalecer uma luta, e disputar com usos do conceito de liberdade que nos pareçam
reducionistas, individualistas e essencialistas, no esforço de problematiza-los e transformalos. O conceito de liberdade pelo qual lutamos nao a isenta da determinaçao, ela ocorre
justamente na relaçao e se da na criaçao de composiçao entre corpos; ao defender criaçoes
que potencializam a criaçao de existencias, defendemos a liberdade como potencia de
criaçao.
Tendo a certeza de que cada tempo histórico dispõe de problemáticas próprias,
formas de resistência e dominação singulares, retomamos a colocação de Foucault (1995b,
p.256) de que o perigo permanece à espreita.
Eu gostaria de fazer a genealogia dos problemas, das problematizações.
Minha opinião é que nem tudo é ruim, mas tudo é perigoso, o que não
significa exatamente o mesmo que ruim. Se tudo é perigoso, então temos
sempre algo a fazer.
Tudo é perigoso, pois é próprio à natureza da existência movimentar-se, esse
movimento institui formas, a existência insiste em existir, rompe formas. Institui formas,
rompe formas, institui formas, rompe formas, institui formas, rompe formas... Nenhuma
dessas formas pode ser considerada como medida de todas as coisas, como verdades
atemporais que responderiam univocamente às questões humanas.
Assim como Foucault completa - há sempre algo a fazer - Deleuze (1996) nos
adverte a criar estratégias de enfrentamento no tempo que habitamos, mantendo o
exercício de análise crítica em relação às práticas que constituímos, pois elas também
correm o risco da captura:
Não se deve perguntar qual é o regime mais duro, ou o mais tolerável,
pois é em cada um deles que se enfrentam as liberações e as sujeições.
Por exemplo, na crise do hospital como meio de confinamento, a
setorização, os hospitais-dia, o atendimento a domicílio puderam marcar
de início novas liberdades, mas também passaram a integrar mecanismos
de controle que rivalizam com os mais duros confinamentos. Não cabe
temer ou esperar, mas buscar novas armas. (DELEUZE, 1996 p.219)
Desescolarização: uma nova forma, problemas antigos? Educar em meio aberto, fora
de instituições, des-escola não garante nada. Governar a si mesmo através de uma
racionalidade de dominação que embute em nós o protagonismo de um eu que pensa, age e
vive impulsionado por desejos próprios, com fome de liberdade? Provocações. Não basta
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estar fora da escola para romper com as amarras de nosso tempo; ao mesmo tempo,
inventar uma maneira de viver e educar sem escola é expressão da potência de criação,
resistência, e pode se constituir como máquina de guerra.
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RESUMO: Este trabalho é parte de uma tese de doutorado em fase final de elaboração, cujo
objetivo é analisar os processos de subjetivação presentes na escola, a partir da articulação
entre as tecnologias de governo no campo da educação básica, os processos
contemporâneos de produção de subjetividades e as práticas cotidianas produzidas no
encontro destas subjetividades. O recorte aqui proposto visa problematizar o
acontecimento conflito, enquanto exercício de relações de poder, que carrega grande
potencial de fugas, subterfúgios, resistências. Ao invés de narrá-lo como expressão de
violência, negatividade e algo que deve ser controlado, apaziguado e coibido, conforme as
práticas escolares normalmente o descrevem, interessa-nos identificar desejos pulsantes e
possibilidades abertas pelos sujeitos em suas práticas de liberdade.
ABSTRACT: This work is part of a doctoral thesis in the final stages of preparation, which
analyzes the processes of subjectivity present in the school, from the articulation between
government technologies in the basic education, the contemporary processes of
subjectivities production and practices produced daily in meeting these subjectivities. The
outline proposed here aims to discuss the conflict while power relations, producer great
potential resistances. Rather than narrate it as an expression of violence, negativity and
something that must be controlled, appeased and restrained like school practices normally
describe, we are interested in identifying pulsating desires and possibilities opened by the
subjects in their practice of freedom.

1- INTRODUÇÃO
Desde a sua conformação, a escola pauta seu fazer em lógicas disciplinares, de
normalização e controle dos indivíduos. As práticas educativas são, como nos acrescenta
Larrosa,
um conjunto de dispositivos orientados à produção de sujeitos mediante
certas tecnologias de classificação e divisão (…). A produção pedagógica
do sujeito está relacionada a procedimentos de objetivação,
metaforizados no panoptismo, e entre os quais, o ‘exame’ tem uma
posição privilegiada (1994, p. 16).
Articulando o controle sobre os corpos a uma tecnologia de poder que interfere nos
modos de ser (pacífico, não violento, solidário, participativo, obediente), a escola atua hoje
mobilizando diferentes elementos que inauguram novos processos de governo da vida. A
produção pedagógica do sujeito articulou seus procedimentos de objetivação às técnicas de
subjetivação, onde as relações dos indivíduos consigo mesmos são atravessadas não apenas
por uma verdade que lhes é imposta de fora, por um outro, mas a partir de uma verdade que
cada um passa a construir a respeito de si mesmo. Trata-se da afirmação de procedimentos
de veridição, onde subjetividade e verdade são indexadas. Busca-se, assim, uma obediência
total e exaustiva:
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obedece-se para poder se tornar obediente, para produzir um estado
de obediência permanente e definitivo que seja capaz de durar mesmo
quando não há ninguém a quem se deva obedecer ou mesmo antes que
alguém formule uma ordem (AVELINO, 2008, p. 11).
O estado de obediência não é, assim, apenas uma forma de reação a uma
determinada ordem como uma resposta a um outro, mas uma maneira de ser mais
fundamental do que qualquer situação de comando.
Ao discorrer sobre a educação para a obediência, Passetti (2011) resgata práticas
em que crianças eram surradas por seus pais em nome da boa educação. Às práticas
familiares somava-se a pedagogia disciplinar e moral, que dava lições de bom
comportamento, religião e obediência aos superiores. “Nos lares, nas escolas, nos orfanatos,
enfim, na fábrica, a criança estava disposta para seguir o que dela se esperava, educada pelo
castigo” (loc. cit., p. 43).
A lógica do governo das condutas tomava a criança como objeto a ser moldado à
semelhança do adulto exemplar. Os orfanatos e as casas de correção ocupavam-se de retirar
de circulação os desobedientes, aqueles que não seguiam esta lógica. Eram trabalhadores
mirins, que prestavam serviço ao Estado ou a instituições ilegais; meninas que trabalhavam
como amas, costureiras ou para saciar as fantasias dos “homens de bem” que frequentavam
os bordeis em busca de diversão. Filhos de operários órfãos, pequenos trabalhadores que
foram, pouco a pouco, constituindo a infância perigosa, que contaminava a paisagem urbana
e sobre as quais deveria o Estado intervir com resposta uniforme, de forma a corrigir a
disfunção apresentada.
Somada à repressão física e outras formas de governamentalidade, a escolarização
foi se configurando como resposta universal, dispositivo incumbido de ensinar boas
maneiras a indivíduos ajustados às exigências laborativas que deveriam formar boas
famílias. Iniciava-se, segundo Passetti (2011, p. 44), a grande tarefa da pedagogia escolar
universal.
A necessidade de controlar as liberdades do homem há tempos já fora proclamada
por Kant (1999). Sendo naturalmente inclinado à liberdade, o homem deveria ser
disciplinado desde cedo, uma vez que seria difícil mudá-lo depois de ter atendido seus
caprichos. A educação seria, para Kant, composta por duas características complementares:
a que opera pela negação, retirando do homem a sua selvageria, e aquela que opera de forma
positiva, proporcionando-lhe instrução.
Por meio da disciplina, a selvageria humana seria combatida, ou seja, a
independência do homem em relação a qualquer lei. Submetê-lo desde cedo às leis da
humanidade seria a primeira tarefa da educação.
Assim, as crianças são mandadas cedo à escola, não para que aí aprendam
alguma coisa, mas para que aí se acostumem a ficar sentadas
tranquilamente e a obedecer pontualmente àquilo que lhes é mandado, a
fim de que no futuro elas não sigam de fato e imediatamente cada um dos
seus caprichos (KANT, 1999, p. 12).
Tendo atendidas suas vontades na juventude, o homem conservaria sua
animalidade por toda a vida, como mostra o exemplo dos “selvagens” colonizados pelos
europeus, que mesmo a serviço do homem educado, não se habituaram a viver como ele.
Neste sentido, a falta de disciplina seria um problema maior do que a falta de cultura, “pois
esta pode ser remediada mais tarde, ao passo de que não se pode abolir o estado selvagem e
corrigir um defeito de disciplina” (Ibid., p. 16).
Duzentos e treze anos depois de Kant ter exposto seu pensamento pedagógico em
aulas por ele ministradas numa Universidade alemã, a escola contemporânea permanece
colocando a formação moral como elemento fundamental da produção de certa concepção
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de educação, que integra seus efeitos regulamentadores a ações individualizantes,
centradas em reduzir a força de resistência dos corpos.
No entanto, esta tentativa de produzir corpos serializados convive atualmente com
a produção de seu oposto: corpos rebeldes, que negam constantemente os movimentos
estereotipados que lhes são impostos. Junto a uma enxurrada de normalizações,
potencializam-se movimentos de criação e de recusa, seja por parte dos professores ou dos
alunos e suas famílias.
Dessa forma de organização escolar emerge um choque, que tem sido nomeado
como conflito escolar, caracterizado, pelas práticas que nele pretendem intervir, como
violência, indisciplina e transtornos diversos.
Este trabalho busca, neste sentido, realizar uma análise microfísica destes
acontecimentos cotidianos, especificamente no que diz respeito à relação de tensão
produzida pelos indivíduos que compõem o espaço escolar. Pretende ainda possibilitar que
outras formas de leitura e intervenção no que vem sendo considerado como conflito na
escola ganhem espaço, em contraposição às ações de mediação de conflitos que atualmente
vêm sendo implementadas 1.
52F52F

2- MICROFÍSICA DO COTIDIANO: A PRÁTICA ESCOLAR EM ANÁLISE
Promover uma análise do poder em suas extremidades, suas formas locais ou campos
de aplicação foi a proposta que Foucault perseguiu em seus estudos. Sua preocupação foi
refletir sobre como as técnicas e os procedimentos do poder atuam nos níveis mais baixos
– compreendendo a produção dos “corpos periféricos e múltiplos, os corpos constituídos como
sujeitos pelos efeitos de poder” (FOUCAULT, 2004, p.183). A isso deu o nome de microfísica,
inaugurando “um deslocamento do espaço da análise quanto do nível em que esta se efetua”
(MACHADO, 2004, p. 12).
Sem a pretensão de minimizar a interferência do Estado nas relações de poder, mas de
refutar a ideia de que ele seja um órgão único que o centraliza, seus estudos buscaram “dar
conta desse nível molecular de exercício de poder sem partir do centro para a periferia, do
macro para o micro” (op. cit., p. 13), mas buscando perceber como “esses micro-poderes, que
possuem tecnologia e história específicas, se relacionam com o nível mais geral do poder
constituído pelo aparelho de Estado” (Idem, ibid.).
Tal análise nos convida a depositarmos nossa atenção em práticas datadas e
localizáveis, e sobretudo, a interrogarmos os efeitos que vêm sendo produzidos por elas.
Foucault situou aquilo que denominou por saberes dominados - os conteúdos sepultados,
desqualificados, menores - enquanto elementos fundamentais para o questionamento das
práticas que nos constituem e que estamos constituindo.
Recorremos fundamentalmente a estes saberes, presentes nas práticas discursivas e
não discursivas de alunos, familiares, funcionários de apoio, professores e gestores que
ocupam posição marginal em relação ao saber científico que representam. São saberes que
fogem do discurso institucionalizado contando outras histórias, sendo preciso situá-los
“como peças de relações de poder ou [incluí-los] em um dispositivo político” (MACHADO, 2004,
p. 167).
O Projeto Educação para a Paz, atualmente em execução em algumas unidades escolares do Rio, é
uma proposta que promete “metodologias inovadoras de diálogos participativos, resolução de
conflitos e pacificação social”, conforme exposto no sitio eletrônico da Parceiros Brasil, a OSCIP por
ele responsável. A forte adesão à proposta por parte das escolas, que veem ali a solução para muitos
de seus problemas, vem pressionando pela oficialização de uma educação para resolução de conflitos
no currículo de todas as unidades do Rio de Janeiro, transformando o projeto em política pública. Na
ocasião do Encontro Estadual Ministério Público pela Paz nas escolas, realizado em novembro de
2013, a diretora executiva da OSCIP versou sobre a filosofia do projeto, afirmando que não se pode
“atuar depois do conflito ter acontecido [...]. A gente precisa ensinar comportamentos”. O conflito,
nestes termos, é explicado a partir de um mau comportamento – dos alunos – que seria preciso
combater.
1
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Trata-se assim de reativá-los, desofuscá-los, trazendo-os à superfície para fortalecer
suas possibilidades de “oposição e luta contra a coerção de um discurso teórico, unitário,
formal e científico” (FOUCAULT, 2004, p. 97).
As análises aqui desenvolvidas partem das demandas que são postas à equipe
interdisciplinar da qual faço parte e por onde iniciei a pesquisa de doutoramento 2. Chamo
de “demanda” a encomenda inicial do trabalho, seja por parte da escola ou da gestão local
(Coordenadorias Regionais de Educação - CRE) e central (Secretaria Municipal de Educação
- SME).
Tal encomenda traz consigo uma expectativa de que os especialistas 3 possam dar
“respostas” e “soluções rápidas” às situações apresentadas, recorrentemente concentradas
em “indivíduos-problema” – violências, baixo desempenho, falta de participação, conflitos
na relação entre escola e família, etc.
O trabalho proposto pela pesquisa buscou rastrear os modos como estas relações são
produzidas, os fios que se entrelaçam nesta trama. Isso também significa promover um
processo de desnaturalização daquilo que se apresenta de forma tão acabada e verdadeira:
a “violência”, o “bullying”, o “desinteresse”. Em outros termos, trata-se de analisar o
processo de produção das relações que tecem modos de funcionamento e efeitos de
subjetivação.
Para compartilhar como foi sendo desenhado o traçado que deu vida à pesquisa, me
deterei em alguns dos elementos trabalhados em uma das seis escolas que se constituíram
como campo empírico, uma vez que não seria possível expor todos os elementos em suas
minúcias.
A escola – que chamarei de E.M Tear de Lee 4- chegou com a seguinte questão: sempre
foi uma ótima unidade, com importante reconhecimento do trabalho da gestão escolar pela
CRE. No entanto, a unidade entrou no foco das preocupações em função de uma queda no
IDEB 5, que passou de 4,5 em 2007 para 3,2 em 2009 6.
Já no início, tornaram-se perceptíveis algumas disputas que se davam em tono do IDEB
e alguns efeitos que vêm sendo produzidos nas práticas escolares em nome da “qualidade
do ensino”. As questões que iam surgindo me conduziam a enveredar por outros caminhos,
523F523F
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Trata-se de um trabalho realizado no âmbito do Programa Interdisciplinar de Apoio às escolas
(Proinape), instituído através da PORTARIA E/SUBE/CED nº 04, de 10/12/2009 pela Secretaria
Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME). O Programa é composto por equipes
interdisciplinares formadas por assistentes sociais, psicólogos e professores e tem por finalidade
contribuir, através do desenvolvimento de ações intersetoriais, para a garantia do acesso,
permanência e aproveitamento escolar dos alunos da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino,
bem como para o acesso dos educandos e de suas famílias às demais políticas públicas. Apesar de não
abranger a totalidade das unidades escolares da rede de ensino carioca, o Proinape está distribuído
nas 11 Coordenadorias de Educação (CREs). As equipes desenvolvem ações junto às escolas e às
CREs, conforme a solicitação expressa por estas. Suas formas de atuação variam de acordo com as
especificidades encontradas no território e nas demandas postas ao trabalho pelos diferentes
sujeitos que compõem o espaço escolar. Algumas análises deste trabalho podem ser encontradas em:
http://www.slab.uff.br/images/Aqruivos/dissertacoes/2012/2012_d_LuizRenato.pdf
3 Neste caso, assistentes sociais, psicólogos e professores que compõem a equipe interdisciplinar.
4 As escolas não foram identificadas seja pela escolha metodológica em não expô-las a análises
descontextualizadas, ou mesmo pela consideração de que as situações problematizadas também se
apresentam em muitos outros chãos que ainda nem pisei. A elas foram dadas nomes de máquinas
empregadas na tessitura em diferentes períodos históricos, de forma a fazer uma analogia entre o
movimento maquínico do tear e a industriosidade escolar.
5 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mecanismo que articula a avaliação externa –
exames padronizados de português e matemática, aplicados nacionalmente para avaliar o
rendimento dos alunos das últimas séries do ensino básico, ou seja, 5º e 9º anos do fundamental e 3ª
série do ensino médio – com os indicadores de fluxo – taxas de aprovação, evasão e repetência – de
cada unidade escolar.
6 Dados disponíveis em www.ideb.inep.gov.br. Acesso em 22/10/2013.
2
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anexando procedimentos, instrumentos, documentos, proposições políticas e regulamentos
às análises.
O que se nomeia como “de qualidade” e que outras práticas se pretende desqualificar
com tal parâmetro? Quais são as relações entre as exigências em torno do IDEB e as práticas
normalizantes cada vez mais enrijecidas no espaço escolar? O que esses discursos ativam
nos processos de objetivação da realidade e que intervenções são justificadas a partir daí?
Estes foram alguns dos questionamentos norteadores da análise sobre as lógicas que
atravessam a política de educação no município do Rio de Janeiro atualmente, suas
tecnologias de governo e as formas como são apreendidas pelos sujeitos em suas práticas
cotidianas, em seus efeitos de subjetivação.
Buscando intervir nos elementos que provocaram a queda em seus índices de qualidade,
a E.M Tear de Lee identificou o bullying como a causa principal de tal panorama: produzia
desinteresse nos alunos e evasão, uma vez que se acreditava que alguns deles – os que eram
“as vítimas” – constrangiam-se com “práticas de violência” dos colegas e acabavam por
abandonar a escola.
As causas do abandono e do desinteresse eram centradas nos próprios alunos, de forma
que a estrutura e organização escolar não eram consideradas como parte constituinte deste
processo. Nesta direção, quatro turmas foram apontadas como as “mais violentas”. Todas
elas agrupavam alunos com histórico de repetência e problemas familiares e sociais de
diversas ordens.
O fato de serem em sua maioria moradores de favelas cariocas motivava uma afirmação
facilmente encontrada na escola e fora dela: eles reproduziam ali a violência que
vivenciavam em casa e na favela. Estava dada a causa do panorama pelo qual a escola
passava, numa afirmação que de tão repetida, se tornou uma verdade inquestionável.
A demanda apontada pelos professores era “conscientizar” os alunos sobre a
necessidade do respeito e do comportamento não violento. Alguns colocaram que era
preciso identificar e punir quem praticava bullying e que a ausência de regras mais claras
sobre este fenômeno produzia uma sensação de “pode tudo” entre eles 7.
Aos poucos, fomos trazendo para o campo de análise questões que eram desqualificadas
enquanto partes da produção das relações ditas violentas. Entre tais questões estavam a
rigidez das normas internas, a imposição de forte hierarquia e a crença na baixa capacidade
dos alunos, seja pela ideia do não esforço individual ou pelas concepções incapacitantes dos
pobres, históricas no que se refere às escolas públicas e reforçadas pela política municipal
de educação 8.
O arquivo histórico da escola se apresentou como um importante instrumento de onde
se podiam encontrar pistas de como certa imagem de aluno, sobretudo os pobres, que na
década de 1960 ainda eram poucos 9, foi sendo construída naquele espaço: “apesar dos
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Este fato se mostrou bastante contraditório, uma vez que a gestão do prefeito Eduardo Paes
multiplicou instrumentos que prescrevem comportamentos, seja em relação ao uso do espaço
público ou às formas de reivindicações, de circulação, etc. Na escola, diferentes manuais, programas
e ações estabelecem regras de convívio, indicando - a exemplo do Regimento Interno Escolar e do
Termo de Compromisso Paz nas Escolas - procedimentos a serem adotados em caso de quebra destas
regras.
8 Foi lançado em 2009 como carro-chefe da educação carioca o Programa Escolas do Amanhã , tendo
como justificativa para sua criação o diagnóstico da rede de ensino promovido pela SME. Conforme
informações do Plano Estratégico do município, o estudo identificou 150 escolas localizadas em áreas
com altos índices de violência, com riscos à qualidade do ensino. A partir disso, se propagaram com
mais força, concepções que atribuem as dificuldades de aprendizagem à traumas e bloqueios que os
alunos de favelas seriam portadores. A proposta política da prefeitura do Rio de Janeiro recupera o
que Maria Helena de Souza Patto nomeou como “processo de fracalização do aluno pauperizado”
(1986, p. 347).
9 Inaugurada na década de 1940, a E.M Tear de Lee foi modificando seu público aos poucos, antes
oriundo das elites de bairros da zona sul, como Ipanema, Leblon e Lagoa e atualmente proveniente,
em sua maioria, das favelas da região.
7
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esforços despendidos para uma perfeita uniformidade da turma, não me foi possível atingir
este alvo devido a uma mentalidade fraca de uma minoria” 10.
Paulatinamente, a escola foi separando seu público em função de um determinado perfil,
chegando a existir turmas compostas por “todos os alunos desajustados, cujo foco era
promover atividades que melhorassem o nível mental deles” (Arquivo histórico da escola,
1943). O arquivo histórico era narrado pelos professores como uma demonstração de certa
“tradição” que era necessário resgatar. Por este motivo, o projeto político pedagógico tinha
como eixo estruturante despertar no aluno, o exercício da cidadania e a cultura de paz.
Apesar de algumas dissidências sempre presentes e em movimento, as práticas
discursivas e não discursivas mais hegemônicas apontavam que tais princípios deveriam se
pautar no resgate de valores, no combate da violência; na qualidade do ensino baseado no
respeito e na delimitação de limites, sempre tendo o aluno como foco de tais pretensões.
A antiga existência de “turmas de desajustados” estava ali renovada, seja pela ideia de
que os alunos reproduziam na escola um comportamento que lhes era próprio – a violência
“natural” dos favelados – sendo necessário agrupá-los na mesma turma, ou mesmo pela
segmentação dos “sobrantes” nas turmas de realfabetização 11.
Os professores denunciavam que os alunos destas turmas se auto denegriam,
chamando-se de “burros”, “animais” e “analfabetos” a todo instante. No entanto, estes
comportamentos não eram problematizados enquanto possíveis efeitos de uma proposta
política que reforça tais entendimentos, mas como fruto de uma má educação e
agressividade individual.
Os alunos iam aderindo ao que se esperava deles: “ele é burro, não consegue aprender”,
“não sei o que ele faz na escola ainda”, “eu sou preguiçoso, não gosto de estudar” – enunciados
que captávamos nos momentos em que estávamos com eles. Os movimentos de
estranhamento dessa condição também estavam presentes, indicando os desejos que ali
pulsavam: “por que nosso recreio é separado do resto da escola?,“por que só a gente não teve
passeio este ano?”, “a professora diz que não faço as coisas, mas ela só manda copiar, eu não
gosto de copiar”,“por que a professora de matemática só sabe falar gritando”? 12
Pouco a pouco, tendo como elementos disparadores estas e outras afirmações, como
“eles precisam aprender a respeitar hierarquias”; “isso aqui virou o quintal do morro”; “na
minha época se eu falasse assim era tapa na cara”; “é o Estado que faz isso passando a mão na
cabeça” 13, a questão da violência – sobretudo em relação a concepção de ser uma produção
de sujeitos determinados pela hierarquia que regia as relações e concepções naquele espaço
– foi sendo questionada, desacomodando ouvidos viciados e certezas já cristalizadas.
A pesquisa-experiência-cartográfica buscou “agenciar entre os agenciamentos”
(DELEUZE; PARNET, 2004, p. 67) que foram a produzindo. A linha que separava a pesquisa
da intervenção já não era mais visível.
Ocupando os espaços de problematização coletiva – intervalos na sala de professores,
conselhos de classe e centros de estudo – íamos buscando tecer nexos entre essa forma de
organização pedagógica, presente na escola desde a sua inauguração, e as atitudes ofensivas
e naturalizadas que os professores apontavam em relação aos alunos destas turmas.
Alguns professores e a coordenadora pedagógica se uniram nesta empreitada,
sustentando um movimento permanente de tensão com seus colegas. A afirmação das
normas serem “iguais para todos” não apenas foi posta em discussão, como subvertida por
pequenas ações que abalavam a dureza do cotidiano – permissão de almoço fora de hora,
maior tolerância com atrasos, permissão de entrada sem parte do uniforme – tudo avaliado
com o critério de uma maior escuta.
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Relato de uma professora do terceiro ano do ensino fundamental, datado de 1953.
Idealizado pelo Instituto Ayrton Senna, o projeto Realfabetização pretende agrupar alunos com
necessidades específicas – neste caso não alfabetizados – em turmas onde os professores são
“capacitados” pela ONG para aplicarem sua metodologia.
12 Trechos extraídos do diário de campo, ano de 2011.
13 Falas de professores, registradas em diário de campo no ano de 2011.
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Trata-se de um deslocamento que pretende desnaturalizar práticas, buscando
identificar e compreender os aspectos produtores das relações – onde tudo e todos estão
implicados - ao invés de apaziguar conflitos produzindo consensos que ofuscam os aspectos
que os produzem. Com a retórica da busca pela paz, as ações de mediação de conflitos na
escola vêm reforçando a lógica da busca por culpados e convocando os sujeitos a cumprirem
seus deveres de forma que as rotinas e práticas instituídas não sejam abaladas por atos que
produzem divergência.
Pensar em como vem sendo objetivado o “aluno violento” na prática educativa, como
determinados comportamentos passaram a ser passíveis de intervenção profissional, em
grande parte de base medicamentosa e judicializante, é, nesta linha de raciocínio, um
caminho necessário para desviar nossos olhares dessa “naturalidade” que pensa os objetos
como se fossem preexistentes e óbvios.

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dos conflitos escolares, de algumas de suas dimensões reduzidas, a política
educacional no município do Rio de Janeiro vem efetuando algumas de suas estratégias de
governo. O que se entende por conflito no espaço escolar tem sido afirmado, em grande
medida, como um recorte de um acontecimento e, neste sentido, empobrecido em seu
contexto maior e em sua complexidade. Não raras são as vezes que nos deparamos nos
noticiários de tv com cenas apontadas como de “extrema violência”: de alunos ou de
responsáveis contra professores e vice versa.
Nomeadas de “violência na escola” ou “bullying” essas cenas constantemente
despertam sentimentos ávidos por punição. Quem são os culpados? Que punições eles
merecem? Como garantir a segurança e bem estar de todos? Estas são questões que
justificam e fomentam uma série de ações no espaço escolar, de políticas públicas, empresas,
organizações internacionais. Tais propostas são, em grande medida, comprometidas com
uma determinada maneira de conceber a função da educação: apaziguadora, corretiva,
produtora de comportamentos dos quais todo “bom cidadão” deve dispor. Pouco se sabe,
no entanto, do contexto nos quais estes acontecimentos estão inscritos.
A problematização que aqui buscamos fazer sugere uma análise do acontecimento
conflito enquanto exercício de relações de poder, que carregam grande potencial de fugas,
subterfúgios, resistências. Ao invés de narrá-lo como expressão de violência, negatividade
e algo que deve ser controlado, apaziguado e coibido, conforme as práticas escolares
normalmente o descrevem, interessa-nos identificar desejos pulsantes e possibilidades
abertas pelos sujeitos em suas práticas de liberdade.
O conflito é, assim, produtivo, na medida em que ele torna visível as relações que se
estabelecem entre as práticas de sujeição e de resistência, possibilitando ao mesmo tempo
contestações que desestabilizam modos cristalizados de operar. Com a afirmação de que
onde há poder há resistência, Foucault sugere que realizemos a análise dessas relações a
partir das disputas que as compõem. Em sentido oposto, violência é um exercício ilimitado
e infinito de poder, onde “um dos dois [está] completamente à disposição do outro e se [torna]
sua coisa” (FOUCAULT, 2004, p. 276).
Como efetuar os possíveis que o acontecimento conflito faz emergir? Tal
questionamento nos conduz a criar problemas a partir do acontecimento, ou reconhecer os
problemas contidos nele. Tomar o conflito como uma possibilidade de criação supõe
considerar que ele não traz soluções implícitas, afirmando a necessidade de efetuar uma
problematização que possa criá-las.
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RESUMO: A temática juventude vem ganhando visibilidade tanto nos estudos acadêmicos
para se pensar as diversas facetas que constituem “ser jovem” no contemporâneo, quanto
nas políticas públicas instituídas pelo Estado brasileiro, com forte expressão, a partir dos
anos 2000. Em linhas gerais, na complexidade dessas políticas que buscam articular
programas e ações específicas para os jovens, situamos, no presente trabalho, o Programa
Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), instituído pela Lei n° 11.129 de 30 de junho de
2005. De caráter emergencial e experimental, o programa apresenta como objetivos
promover a reintegração do jovem a escola formal, o acesso a qualificação profissional e seu
desenvolvimento humano. Em 2013, as Secretarias de Administração Penitenciária e de
Educação, do Estado da Paraíba, deram início a primeira turma de jovens privados de
liberdade, com 18 a 29 anos de idade. Ao entendermos a juventude como produção
histórica, expressão de relações sociais e culturais, propomos, nesse artigo, polemizar os
saberes constitutivos do Projovem nas prisões. Apoiados nos conceitos de diário de campo
(LOURAU, 1993) e de função enunciativa (FOUCAULT, 2013), a pesquisa explora as noções
de juventude, trabalho e educação que, fundadas em práticas específicas, permitem falar
dos lugares enunciativos que, na heterogeneidade discursiva, remetem aos enunciados do
“resgate da cidadania” e da “ressocialização”. Compreendemos que há esses espaços em que
os enunciados se materializam, campos de luta, operando modos de sentir, de pensar. Quais
objetivos irrompem das ações do programa e com quais finalidades? Quais saberes se
ocupam e produzem formas de sujeição para os jovens? É nessa direção que se encaminha
a presente escrita.
PALAVRAS-CHAVE: Projovem Urbano. Juventude. Unidades Prisionais.
DISCUSSING THE MARKS OF SCHOOLING AND PROFESSIONALIZATION OF URBAN
PROJOVEM IN PRISONS UNITS
ABSTRACT: The youth theme has gained visibility both in academic studies to think about
many aspects that make up “being youth” in contemporary, as in the public policies
instituted by the Brazilian government, with strong expression, from the 2000s. Generally
speaking, in the complexity of these policies that seek to articulate specific programs and
activities for young people, we placed in this present work, the National Program for Youth
Inclusion (Projovem), established by Law n° 11,129 of June 30, 2005. With emergency and
experimental nature, the program has as objectives to promote the youth reintegration to
formal schools, access to professional training and human development. In 2013, the
Secretariat of Penitentiary Administration and Education, in the State of Paraíba, have
started the first youth group (with 18 to 29 years old), deprived of their liberty.
Understanding youth as historical production, expression of social and cultural relations,
we propose in this article, to debate about Projovem constituent knowledge in prisons.
Supported on the concepts of fields diary (LOURAU, 1993) and enunciative function
(FOUCAULT, 2013), the research explores the notions of youth, work and education,
founded on specific practices, which allows to say about declarative places that, in
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discursive heterogeneity, refer to the statements of “citizenship rescue” and “resocialization”. We understand that there are those spaces in which materialize the
statements, places to fight, operating modes of feeling and thinking. Which aims comes from
the program actions and with what purpose? What knowledge are involved and produce
forms of subjection to the young people? It is in this direction that is heading this article.
KEYWORDS: Urban Projovem. Youth. Prison Units.

INTRODUÇÃO
A temática juventude vem ganhando visibilidade tanto nos estudos acadêmicos para
se pensar as diversas facetas que constituem “ser jovem” no contemporâneo, quanto nas
políticas públicas instituídas pelo Estado brasileiro, com forte expressão, a partir dos anos
2000, e entendidas como políticas de juventude. Em linhas gerais, na complexidade dessas
mesmas políticas que buscam articular e integrar programas específicos para os jovens,
atentas a diversidade de territórios por onde eles afirmam e inventam outros modos de
potencializar a vida, situamos no presente trabalho um modo de intervenção advindo de
uma ação focal: o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), instituído pela Lei
n° 11.129 de 30 de junho de 2005, e regulamentado pelo Decreto n° 5.557.
Tal programa apresenta como objetivos promover a reintegração do jovem a escola
formal, o acesso a qualificação profissional e seu desenvolvimento humano. No Art. 13 da
Lei 11.129, dispõe sobre parcerias com o Ministério da Justiça e com a Secretaria Especial
dos Direitos Humanos da Presidência da República para a implantação do Projovem Urbano
nas unidades prisionais e nas unidades socioeducativas de privação de liberdade.
O Projovem Urbano nas Unidades Prisionais 1 é uma das ações que integram o
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) através do Termo de
Cooperação Técnica entre a Secretaria Geral da Presidência da República por meio da
Secretaria Nacional de Juventude e do Ministério da Justiça, setores estes responsáveis pelas
políticas públicas de governo.
O programa apresenta como objetivo assegurar aos jovens detentos o direito à
educação, à capacitação profissional e à participação cidadã como forma de contribuir para
a sua reintegração social após o cumprimento da pena. O jovem detento também recebe o
auxílio financeiro de R$ 100,00 mensais, valor este que é pago mediante procuração a
alguém indicado pelo beneficiário. Nos eixos proposta pedagógica e formação profissional,
a parceria entre as Secretarias de Segurança Penitenciária e de Educação, do Estado da
Paraíba, ao pensar a organização e a implantação das suas ações nas prisões, estabelece os
ajustes necessários indicados por um grupo de trabalho constituído pelas referidas
secretarias.
Nessa direção, vale ressaltar que o auxílio financeiro estar condicionado a
frequência de 75% das aulas e ao “bom” comportamento nas unidades prisionais. E nas
políticas atuais de elevação da escolaridade e de formação profissional para os jovens
pobres, para o ano de 2014, o governo do Estado da Paraíba disponibilizou 150 vagas, sendo
90 o município de João Pessoa e 60 para Campina Grande. Apesar dos resultados exitosos
do Projovem desde a sua implantação, o que temos observado em pesquisas sobre o
Projovem em João Pessoa 2 é o desafio em consolidar ações focais que produzam, em seu
turno, tanto a redução das desigualdades sociais que atravessam uma expressiva parcela da
juventude pobre, quanto das condições de sustentabilidade para cumprir o triplo papel do
53F53F
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1 O Projovem Urbano no Estado da Paraíba é realizado através da Coordenação Projovem, e está vinculado

à Secretaria de Estado da Educação (SEE). O programa atende jovens de 18 a 29 anos que não possuem
ensino fundamental completo. A primeira turma envolvendo jovens em situação de cárcere teve seu início
em novembro de 2013. Fonte: http://www.paraiba.pb.gov.br/governo-comemora-formacao-deprimeira-turma-do-projovem-urbano-em-unidades-prisionais/.
2 Ver trabalhos de Costa e Araújo (2009) e Costa e Dias (2013) desenvolvidos na modalidade do
Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC) e o Programa Institucional Voluntário de
Iniciação Científica (PIVIC), ambos da UFPB.
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Programa: a) promover uma educação qualificadora no sentido de responder às
transformações científicas e tecnológicas oriundas do mundo do trabalho; b) possibilitar
apoio social e pedagógico para as demandas advindas dos jovens excluídos do processo
escolar; e c) auxiliar os jovens egressos na inserção e permanência no emprego formal.
Os esforços governamentais e da sociedade civil organizada, em torno das questões
da juventude, apontam para a complexidade e para o desafio de pensar políticas de inserção
social quando para a composição do desemprego no Brasil os jovens pobres representam o
segmento mais vulnerável no interior da força de trabalho. E aqui indagamos: Como
produzir meios de reintegração social para os jovens privados de liberdade 3? E de que
jovens estamos falando?
Entendemos que a condição do jovem no mercado de trabalho ainda depende de
uma equação importante. A garantia e a permanência de uma escola básica qualificadora e
da promoção dos empregos dos jovens devem se constituir de uma estratégia geral que
atenda, expressivamente, os jovens pobres oriundos de famílias com pouca escolaridade, e
baixa ou sem qualificação profissional.
Abad (apud SPOSITO, 2003) propõe marcar uma diferença significativa entre o que
representa estar em uma condição juvenil e, por outro lado, encontrar-se em uma situação
juvenil. Entende a “condição (modo como uma sociedade constitui e atribui significado a
esse momento do ciclo de vida) e a situação juvenil que traduz os diferentes percursos que
a condição juvenil experimenta a partir dos mais diversos recortes: classe, gênero e etnia,
entre outros” (p. 10).
Uma condição juvenil que experimenta a falta de referências advinda do sentimento
de desencanto frente aos trânsitos que se dão nos espaços da escola pública, em sua maioria,
depauperada, e por vezes, produtora de “zonas de exclusão”. Diríamos, também, um
sentimento de desencanto frente às incertezas do emprego formal, e de uma sociedade que
exige mais do trabalhador ao mesmo tempo em que o exclui. E como experimentar novas
condições de ser jovem em uma sociedade cada vez mais antagônica, contraditória? E como
experimentar ser jovem nas prisões? Excluídos de sua condição de cidadania, de uma
formação adequada às exigências do mundo do trabalho, são levados desde cedo ao trabalho
precário ou à inserção no mercado do tráfico de drogas, uma alternativa efêmera para essa
população que, quando envolvida, pode ter como desfecho a prisão ou a morte prematura,
conforme aponta Costa (2001).
Na dimensão do trabalho para os jovens pobres, as formas de captura, a partir de
políticas públicas de inserção social desses mesmos sujeitos, baseadas na linguagem das
novas modalidades de escolarização e de profissionalização para determinados setores
juvenis, enfrentam o desafio de não condená-los “[...] ao subemprego, aos processos mais
permanentes de exclusão do mundo do trabalho ou, na melhor das hipóteses, ao trabalho
precário, são muitas vezes mecanismos importantes de agregação desses jovens” (SPOSITO,
1999, p.13).
Marques (1997, p. 70) analisa, a partir de estudos realizados com jovens
trabalhadores da escola noturna, que o trabalho para eles representa algo muito próximo
de um rito de passagem: “[...] do mundo infantil para o mundo adulto, mas principalmente,
como um projeto de família em melhorar de vida o que significa encontrar possibilidades
de fugir da pobreza”. Nessa direção, quando pensamos nos sentidos da escola e do trabalho
para os jovens pobres, descortina-se um duplo desafio para as políticas públicas para a
juventude: Como reduzir a crescente desigualdade social e promover ações qualificadoras
para a inserção e a permanência do jovem no mercado de trabalho formal?
No que diz respeito à violência juvenil, de acordo com o Mapa da Violência 2011:
Os Jovens do Brasil, baseado em estudos que sistematizam as estatísticas governamentais
sobre mortes por causas violentas como homicídios, acidentes de transportes e suicídios no
Brasil, um dos dados que chamam atenção é a continuidade da vitimização baseado no
537F537F

Neste trabalho, utilizamos a expressão “privados de liberdade” conforme consta no Relatório das
Ações Desenvolvidas para o ano de 2014.
3
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indicador cor/raça (WAISELFISZ, 2011). A taxa de homicídios entre os jovens brancos, de
2002 a 2008, caiu 22,3%, enquanto a taxa de mortes dos negros teve um aumento de 20,2%.
Na Região Nordeste, a taxa de homicídios dos jovens negros é doze vezes maior que dos
brancos, inclusive, no Estado da Paraíba.
Tomando-se o Mapa da Violência 2014 – Os Jovens do Brasil, seus dados são
indicadores de um perfil “epidêmico” nos homicídios juvenis. Na magnitude dos números, o
município de João Pessoa apresentava, em 2002, uma taxa de 42,5% de homicídios (por 100
mil habitantes). Em 2012, o “salto mortal” dos dados aponta para 76,5% de homicídios, o
que configura num crescimento de 80,1% nas taxas de homicídios para a capital paraibana
entre 2002 e 2012 (WAISELFISZ, 2014). Nesse contexto, portanto, os jovens são as
principais vítimas da violência. Se as privações educacionais comungam com as
desigualdades sociais em nosso país, como os conteúdos programáticos do Projovem
Urbano nas Unidades Prisionais lidam com a realidade dos privados de liberdade? Quais
alternativas teórico-metodológicas são produzidas que possibilitem uma integração do
conhecimento acumulado com as experiências juvenis?
Se o programa em tela insere-se nesse contexto como política social e focal, de
caráter emergencial e experimental, para minimizar os efeitos da desigualdade estrutural
como afirma Rummert (2007), como seu aspecto qualificador educacional e profissional,
nas Unidades Prisionais, pode assegurar uma melhoria nos campos da educação, do
emprego formal e da participação cidadã? É importante situar que os jovens privados de
liberdade, criminalizados e punidos por suas ações, e inscritos no Programa, têm remissão
de um dia de pena a cada 12 horas de atividade educacional, segundo Relatório das Ações
Desenvolvidas em 2014.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Polemizar discursos e práticas do Projovem Urbano na perspectiva da arqueologia
e da genealogia de Michel Foucault é poder falar da descontinuidade dos planos de onde fala
o sujeito, e que pode assumir, atravessado por discursos e enunciados pretensamente
verdadeiros, diferentes posições na “ordem do discurso”. Assumir tal perspectiva é
desconstruir os lugares fixos, as certezas “claras” que constituem modos de subjetivação
produzidos nas relações de poder, e que acabam por conduzir as nossas vidas. Segundo
Biroli (2013, p. 123), na A Arqueologia do saber “[...] trata-se de negar a busca das origens
do dizer e das tradições, e visualizar os recortes, as relações de poder que constituem os
discursos e a própria história”.
Nesse sentido, a proposta da arqueologia não remete a nenhum começo, origem ou
“sondagem geológica”.
[...] Ela designa o tema geral de uma descrição que interroga o já dito no
nível de sua existência; da função enunciativa que nele se exerce, da
formação discursiva a que pertence, do sistema geral do arquivo de que
faz parte. A arqueologia descreve os discursos como práticas
especificadas no elemento do arquivo. (FOUCAULT, 2013, p. 161)
Entendemos que o discurso da modernização e racionalização em defesa da lógica
das reformas de Estado assume caráter prioritário a partir da década 1990 no Brasil
(SINGER, 1999; GEIGER, 2002). São colocados em circulação conteúdos pedagógicos e da
formação profissional vinculados às inovações técnico-científicas. “Reformar” se constitui
na palavra de ordem que inscreve a vida no movimento camaleônico do capitalismo. O
Projovem, tradução de uma das ações do governo brasileiro como uma resposta aos acordos
internacionais a partir dos anos 1990, no tocante à juventude, se insere no bojo das
transformações no mundo do trabalho. E qual discurso e enunciados atualizam os jovens na
lógica da competência e da habilidade em tempos de biopolítica, do biopoder?
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O discurso, incluindo-se os sujeitos e as relações de poder, permite indicar para “[...]
um conjunto de enunciados que se apóia em um mesmo sistema de formação; é assim que
poderei falar do discurso clínico, do discurso econômico, do discurso da história natural, do
discurso psiquiátrico” (FOUCAULT, 2013, p. 131). O desafio teórico-metodológico da
arqueologia e da genealogia é colocar em suspenso as “certezas claras” sobre os objetos que
podem ser lidos, interpretados, à luz das frases, das palavras ocultas, aos olhos do
pesquisador pretensamente neutro e desimplicado. Não estamos afirmando que há um
lugar ou um modo “correto” para analisar como o homem se torna sujeito. O que estamos
privilegiando, nesse trabalho, é não tomar o lugar dos linguísticos, dos gramáticos, e, sim,
poder tensionar os ditos sobre os conteúdos do ensino fundamental e de qualificação
profissional do programa na relação, certamente, com os sujeitos institucionalizados e
tutelados pelo Estado.
É nesse aspecto, sem dúvida, que Foucault (2013, p. 132), no campo da análise
enunciativa, afirma que a mesma não pretende a descrição total da “linguagem” ou de “o que
foi dito”.
Em toda densidade resultante das performances verbais, ela se situa num
nível particular que deve ser separado dos outros, caracterizado em
relação a eles e abstraído. Ela não toma o lugar de uma análise lógica das
proposições, de uma análise gramatical das frases, de uma análise
psicológica ou contextual das formulações: constitui uma outra maneira
de abordar as performances verbais, de dissociar sua complexidade, de
isolar os termos que aí se entrecruzam e de demarcar as diversas
regularidades a que obedecem. [...].
Para Foucault (2013), linguagens e conceitos são discursos. Portanto, todo discurso
produz uma linguagem que fabrica e coloca o sujeito nas relações de saber-poder. É
oportuno afirmar que a questão importante na análise do discurso é perguntar pelos
processos que produzem determinados regimes de verdade. Nesse contexto, é interessante
a reflexão de Veiga-Neto (2007, p. 92) ao afirmar que o conhecimento pode ser
compreendido como “[...] produto de discursos cuja logicidade é construída, cuja
axiomatização é sempre problemática porque arbitrária, cuja fundamentação tem de ser
buscada fora de si, no advento; discursos que são contingentes e também subjetivos”.
Trata-se de situar os discursos como produzidos e produtores em uma certa
contingência da história. Um conceito de história pensado a partir do tempo descontínuo, e
produtora de efeitos que remetem a dispersão decorrente das várias posições possíveis de
serem assumidas pelo sujeito na formação discursiva. Trata-se, portanto, de pensar a
história como acontecimento. Na análise arqueológica, os discursos e os enunciados são
apreendidos como acontecimentos singulares, e na função enunciativa:
[...] o referencial do enunciado forma o lugar, a condições, o campo de
emergência, a instância de diferenciação dos indivíduos ou dos objetos,
dos estados de coisas e das relações que são postas em jogo pelo próprio
enunciado; define as possibilidades de aparecimento e de delimitação do
que dá à frase seu sentido, à proposição seu valor de verdade. [...].
(FOUCAULT, 2013, p. 110-111)
Para Foucault (2003), estamos inscritos numa “ordem do discurso” que acaba por
inscrever “verdades” em nossas vidas. Quando algo é descrito, colocado em termos de
discurso, temos a linguagem naturalizando uma “verdade”, instituindo algo como uma
essência. Como um pensador provocador, Foucault (2013, p. 58) propõe uma ênfase na
análise do discurso para pensar o próprio discurso como prática: “[...] fazer uma história dos
objetos discursos que não os enterre na profundidade comum de um solo originário, mas
que desenvolva o nexo das regularidades que regem sua dispersão”.
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O enunciado, em Michel Foucault, não é um ato de linguagem ou um ato de
proposição. Ele é uma função que atravessa um domínio de estruturas e de unidades
possíveis. E como função de existência, o enunciado:
[...] pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se pode
decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles “fazem sentido”
ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de que são
signos, e que espécie de ato se encontra realizado por sua formulação
(oral ou escrita). [...]. (FOUCAULT, 2013, p. 105)
Como função de existência, o enunciado deve ser descrito como acontecimento. Nos
processos de subjetivação dos jovens privados de liberdade que serão reintegrados a uma
ordem moral e simbólica da sociedade capitalística, há uma certa regularidade e atualidade
nos modos de pensar e de ser jovem. Problematizar o que dizemos e falamos sobre os jovens
pobres, a partir de determinados discursos e práticas colocados em funcionamento com
seus regimes de verdade, é analisar um complexo feixe de relações que permite identificar
e descrever o enunciado, o discurso, pela sua regularidade.
Os enunciados sobre o sujeito do “resgate da cidadania” e da “ressocialização à
sociedade” emergem e constituem modos de se perceber como, em específico, os dos jovens
que passam a se reconhecer como sujeitos desses discursos, bem como das suas correlatas
práticas. Desse modo e segundo afirma Veiga-Neto (2007, p. 93): “[...] Isso equivale a dizer
que as práticas discursivas moldam nossas maneiras de constituir o mundo, de
compreendê-lo e de falar sobre ele. [...]”.
Para a análise da função enunciativa, Foucault (2013) vai dizer que não há
enunciado que não suponha outros, certamente, pela materialidade de certas condições
históricas de emergência. Nessa direção, o autor irá caracterizar quatro condições para que
uma sequência linguística possa ser considerada e analisada como um enunciado: um
referencial – forma o lugar, a condição, o campo de emergência etc.; uma posição do sujeito
– posições que ele ocupa na ordem dos discursos; um domínio associado – coexistência de
outros enunciados; e uma existência material – os ditos, os escritos, etc. em um determinado
momento histórico.
Um enunciado só tem sentido a partir das significações formadas por diferentes
campos de saber. Há discursos sobre o “sujeito da loucura”, o “sujeito da norma”, o “sujeito
do saber jurídico” apoiados em uma determinada formação discursiva advinda da economia
política, da psicologia, da administração, da psiquiatria etc. Logo, trata-se da “[...]
constituição interna do objeto, mas o que lhe permite aparecer, justapor-se a outros objetos,
situar-se em relação a eles, definir sua diferença, sua irredutibilidade e, eventualmente, sua
heterogeneidade; enfim, ser colocado em um campo de exterioridade” (FOUCAULT, 2013,
p. 55).
Analisar discurso e enunciados é buscar situá-los nas suas condições históricas de
emergência. Colocar em análise os conteúdos formadores do Projovem Urbano é interrogar
determinados saberes postos em funcionamento nas diferentes formas de racionalidade
neoliberal. Nas cenas enunciativas para falar sobre os jovens privados de liberdade,
expressivamente pobre, negro e mestiço, vem se constituindo como objeto de diferentes
saberes postos em circulação, a partir de uma política pública específica para aquele jovem
cujo corpo já traz em si as marcas do sujeito, não mais virtualmente perigoso, mas o
delituoso, o criminoso que “perturba a sociedade” segundo nos diz Foucault (2009).

OBJETIVOS
Esta pesquisa, de cunho documental, pretendeu, no objetivo geral, identificar e
analisar determinados saberes educacionais e profissionais constitutivos do Projovem
Urbano nas prisões. E nos objetivos específicos, ao situar as emergências nos lugares e nos
momentos que eles se produzem, buscamos identificar e caracterizar os saberes do ensino
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fundamental e os de qualificação profissional, bem como analisar os aspectos norteadores
contidos nas parcerias no sentido de polemizar os modos como são objetivados os jovens
privados de liberdade.

CAMINHOS METODOLÓGICOS
Propomos uma pesquisa documental levando-se em consideração que os
documentos representam uma fonte importante de dados. Para tanto, utilizamos das
análises discursivas propostas por Michel Foucault que, na perspectiva arqueológica, os
documentos são lidos como monumentos. Portanto, o documento “[...] não é o feliz
instrumento de uma história que seria em si mesma, e de pleno direito, memória; [...]”
(FOUCAULT, 2013, p. 8). A arqueologia se dirige ao discurso em seu próprio volume na
qualidade do monumento, pois não se trata de uma disciplina interpretativa. Como método
não busca um “outro discurso” velado, oculto, implícito.
Nessa direção, o corpus da pesquisa constitui-se dos componentes pedagógicos da
Educação Básica, Qualificação Profissional e Participação Cidadã, além do Manual do
Educador: Orientações Gerais (MEOG) e do Relatório das Ações Desenvolvidas – “Projovem
Urbano: Conhecimento e Oportunidade para Todos”, para o ano de 2014.
Por fim, o conceito-ferramenta de diário de campo proposto por Lourau (1993) é
pertinente quando pensamos em tensionar um modo de pesquisa que escapa dos
“formalismos positivistas”, propondo uma pesquisa implicada, buscando romper com a
lógica da neutralidade científica. Em diálogo com a analítica de Foucault (2013),
pretendemos a partir da sua obra A Arqueologia do saber, em especial, quando o referido
autor trata da análise enunciativa, problematizar uma fabricação do sujeito em uma certa
formação discursiva contida na proposta curricular do programa.

RESULTADOS
O que estamos propondo na analítica dos dados coletados na Coordenação do
Projovem Urbano é assinalar a inscrição de práticas pedagógicas específicas que irão
constituir e balizar certas relações do jovem consigo mesmo. Segundo Foucault (2003),
estamos inscritos numa “ordem do discurso” que acaba por reger nossas vidas. Quando algo
é descrito, colocado em termos de narrativa ou discurso, temos a linguagem produzindo
uma “verdade”, instituindo algo como uma essência ou natureza. Nesse sentido, e como diria
Larrosa (2008, p. 54-55):
[...] os sujeitos não são posicionados como objetos silenciosos, mas como
sujeitos falantes; não como objetos examinados, mas como sujeitos
confessantes; não em relação a uma verdade sobre si mesmos que lhes é
imposta de fora, mas em relação a uma verdade sobre si mesmos que eles
mesmos devem contribuir ativamente para produzir.
Ao descrevermos e tensionarmos os discursos, na análise das cenas enunciativas, a
presente pesquisa nos permitiu situar, na heterogeneidade discursiva, os lugares de onde
se fala, quem fala e como fala oriundos das parcerias entre a Secretaria de Administração
Penitenciária (SEAP) e a Secretaria Estadual de Educação(SEE) sobre os jovens privados de
liberdade.
Nessa produção de supostas verdades e ao buscar adequar comportamentos
desviantes, caberia ao jovem se reconhecer num determinado lugar social, na medida em
que nas prisões, além de seus mecanismos de poder, haveria um saber que se produziria
constantemente sobre um corpo juvenil 4, ao julgar, condenar, classificar, e obrigá-lo a
538F538F

4 Corpo juvenil entendido como superfície onde os acontecimentos se inscrevem, lugar de dissociação

do Eu. E também superfície onde se produz potências, linhas de fuga, micropoderes.
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tarefas? Os jovens são levados a acreditar na função de determinados discursos verdadeiros
que trazem consigo efeitos específicos de poder (FOUCAULT, 2013).
É o poder, capturando e produzindo forças... Nessa perspectiva, os dados da
pesquisa são polemizados pela dimensão analítica dos conceitos de discurso e de enunciado
para pensar as novas formas de governamentalidade 5 nos campos da educação e do
trabalho. A tentativa na presente análise é buscar descrever acontecimentos que irrompem
em um determinado lugar, e cujos enunciados, como atos discursivos, podem ser “[...]
aceitos e sancionados numa rede discursiva, segundo uma ordem – seja em função do seu
conteúdo de verdade, seja em função daquele que praticou a enunciação, seja em função de
uma instituição que o acolhe” (VEIGA-NETO, 2007, p. 94-95).
Nas unidades prisionais, como instituições de sequestro, emergem um conjunto de
enunciados sustentado pelo funcionamento do discurso das ciências humanas e dos saberes
científicos operando efeitos da ressocialização do criminoso 6 através da educação e do
trabalho. Instaure-se uma verdade, como um “dispositivo de segurança”, sobre o “certo” e o
“errado, o “bem” e o “mal”.
Há uma rede discursiva, tecida por um conjunto de enunciados, fazendo aparecer
uma determinada verdade sobre o corpo-detento apoiada, ao tomar o corpo dos homens e
das mulheres como força de trabalho. Nas prisões, entendidas como reformatórios, as
técnicas de normalização, como exercício de saber-poder, operam e fazem circular saberes
articulados numa rede complexa de vigilância e de correção: o sujeito do problema jurídico,
do exame psiquiátrico, da pedagogia etc. Como assinala Foucault (2010, p. 22): a sanção
penal “[...] deverá ter doravante por objeto, não um sujeito de direito tido como responsável,
mas um elemento correlativo de uma técnica que consiste em pôr de lado os indivíduos
perigosos, em cuidar dos que são sensíveis à sanção penal, para curá-los ou readaptá-los.
[...]”.
Em que medida a “capacidade de diminuir a reincidência do crime”, através da
educação e do trabalho, poderia tornar o sujeito menos perigoso a si mesmo e a sociedade?
Transformar o prisioneiro, pela positividade de um poder normalizador, na lógica da
ressocialização seria localizar, no ponto de vista moral, no sujeito uma verdade sobre si? E
o Projovem Urbano? Que forças operam, pelo micropoder, na fabricação de uma “formahomem”? Nos monumentos, há enunciados da competência e da habilidade significando que
o jovem passa a se ocupar de si mesmo, a falar e a se reconhecer em um discurso específico,
produzido no interior de um espaço visível de sujeição e de disciplinamento – as prisões.
Nessa direção, são acionados os dispositivos escolares e profissionalizantes como
forma de produção intensa e de investimento social. Tornar-se um cidadão “do bem” requer
aprender o que se coloca como norma para e na sociedade contemporânea, neoliberal,
capitalística. Diminuir a reincidência do crime significa, pela questão moral, reformar
atitudes, comportamentos, necessários para salvar, regenerar o delinquente. As parceiras
estariam colocando em circulação um olhar que reinventa o sujeito da culpa e da salvação
na ordem do discurso? Na prisão, como espécie de micro-tribunal, como afirma Foucault
(2009, p. 120): “[...] A todo momento se pune e se recompensa, se avalia, se classifica, se diz
quem é o melhor, quem é o pior. [...]”.
Nesse contexto em que diferentes formas de controle e de gestão sobre a vida
entram em cena, há discurso e enunciados que se intensificam nos processos de vida
tomados como dos sujeitos desviantes e marginais. Em tempos de “salvação intensa”, o
Projovem pode ser compreendido como uma estratégia de governo baseada na lógica da
governamentalidade em tempos de biopolítica, de biopoder.
539F539F
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Utilizamos a expressão governamentalidade para pensar nos diferentes modos sobre a gestão da
vida (FOUCAULT, 1979).
6 Para Foucault (2003, p. 81), focando sua análise no homem e suas condutas para pensar modos de
intervir, característicos das sociedades modernas, o sujeito criminoso “[...] é o inimigo social.
Encontramos isso muito claramente em todos os teóricos como também em Rousseau, que afirma
que o criminoso é aquele que rompeu o pacto social. [...]”.
5
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Do ponto de vista curricular, o Projovem disponibiliza conteúdos de língua
portuguesa, ciências humanas, ciências da natureza, língua inglesa, matemática, somados,
também, aos de participação cidadã e de qualificação profissional. No Relatório das Ações
Desenvolvidas, há enunciados que falam do “protagonismo juvenil”, e da necessidade para
que os jovens “sejam proativos nas unidades prisionais”. Nesses enunciados, apoiados em
uma certa regularidade discursiva, práticas pedagógicas vão constituindo e balizando certas
relações determinadas do detento consigo mesmo. Como função de existência, na medida
em que os jovens vão aderindo a esses enunciados, outros campos associativos irrompem
sobre um corpo juvenil. Como máquina de produção de sujeitos, o Projovem se constituiria
como redentor nas prisões?
São enunciados que reaparecem de outros saberes, em específico, como os do campo
da sociologia que, nos anos 1990, suas pesquisas e experiências advindas dos movimentos
sociais passaram a fazer críticas a noção de juventude como um “problema social”. De um
modo geral, as análises de pesquisas e intervenções oriundas de organizações não
governamentais e governamentais passaram a entender e a situar os jovens pelo seu
protagonismo social, pela sua história, pela sua diversidade cultural.
Desse modo, discursos e enunciados sobre o jovem colocam em circulação posições
a partir das quais os sujeitos passam a falar dos objetos que, tomados como naturais, passam
a constituir “verdades” sobre o que dizem, pensam, sentem. E que tipo de relação o jovem
vai estabelecendo consigo mesmo segundo uma determinada vontade de verdade que
produz saberes sobre um corpo juvenil?
As diretrizes curriculares do Projovem Urbano 7 como um arquivo, balizam e
funcionam como manuais de orientações para o Ensino Fundamental e Qualificação
Profissional. Em um jogo de relações que caracterizam o nível discursivo (FOUCAULT, 2013,
p. 158), as diretrizes curriculares emergem no contexto das transformações advindas do
mundo do trabalho bem como dos saberes oriundos de domínios específicos da economia,
da sociologia, do direito penal, da psicologia, da psiquiatria etc.; e instauram normas e
regulamentos tanto a partir daquilo “[...] que pode ser dito – em termos de seus ‘conteúdos’,
seus limites e suas formas de se manifestar – quanto tudo o que vale lembrar, conservar e
reativar. [...]” (VEIGA-NETO, 2007, p. 95).
Ainda em seu corpus há menção sobre as metas que deverão ser alcançadas por
todos: educadores e reeducandos 8. Com duração de um ano e seis meses, os jovens têm
direito a um certificado, resultante da soma das notas obtidas em todas as unidades
formativas que integram os saberes do ensino fundamental, do trabalho
integração/informática 9, formação técnica geral, arco ocupacional e participação cidadã;
dos cadernos de registros de avaliação e do arco ocupacional. São considerados aptos ao
certificado, aqueles que obtiverem 500 pontos ao menos.
Discursos e enunciados que instauram práticas com suas regras e normas,
produtoras de “regimes de verdade”, e que nos permitem falar de que modo somos
operados por processos de identificação, seja pelo discurso ou pelas condições de
dominação baseadas em noções pretensamente totalizantes e universais do sujeito.
Discurso advindo dos direitos humanos, da economia política, da psiquiatria, do direito
penal (sujeito curável e readaptável).
Por fim, para Foucault (2013), há na densidade das práticas discursivas sistemas
que fazem emergir enunciados como acontecimentos – pelas suas condições e seu domínio
de aparecimento; e como coisas – entendendo sua possibilidade e seu campo de utilização.
541F541F

542F542F

543F543F

As diretrizes curriculares do Projovem Urbano nas Unidades Prisionais contemplam o Arco
Ocupacional – Construções e Reparos I, Manual do Educador – Orientações Gerais (MEOG), Manual
do Educador – Formação Técnica Geral (Unidades Formativas I, II e III) e o Projeto de Orientação
Profissional (POP).
8 Expressão inscrita no Relatório das Atividades Desenvolvidas, em 2014.
9 Mesmo que se identifique a expressão “trabalho integração/informática” no Relatório das
Atividades Desenvolvidas, ainda não há a atividade prática de informática.
7
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Portanto, discurso da diversidade cultural, discurso da inclusão e discurso da cidadania são
constitutivos de signos, de palavras, e compõem um campo associativo que coexiste com
tantos outros enunciados que falam dos “sujeitos da educação”.

CONCLUSÕES
Entendemos que para gerir a vida na perspectiva do jovem readaptável,
culpabilizado pela sua condição de pobreza e pela sua pouca escolaridade, é preciso tomar
o corpo juvenil como organizado e eficiente para a máquina Estatal, cujo “bom”
comportamento passa a ser estabelecido e tomado como parâmetro de verdade. Gerir a
vida “boa” é colocá-la nos parâmetros da norma, é antecipar os riscos, é a reparação do dano
social através do trabalho não mais forçado do criminoso, mas a partir de um controle social
e intenso sobre a produção do sujeito “regenerado e producente”.
Polemizar modos de intervenção, baseados em discursos e enunciados
pretensamente neutros, é questionar a necessidade desses saberes que estão a serviço da
produção de uma forma-homem. Bem como questionar práticas da psiquiatria, da
psicologia, da pedagogia, do direito penal etc. que fazem valer a norma, pela sua
positividade, nos diferentes modos de pensar, existir e sentir a vida, em específicos, para os
jovens privados de liberdade.

REFERÊNCIAS
BIROLI, F. História, discurso e poder em Michel Foucault. In: RAGO, M.; VEIGA-NETO, A.
(Orgs.). Figuras de Foucault. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
COSTA, E. A. de P. Quebrando as barreiras da impossibilidade: a contribuição de ONGs
para a inserção social de jovens em situação de risco na passagem para a maioridade. 2001.
99 f. Dissertação (mestrado) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, 2001.
____; ARAÚJO, C. P. C. de. Políticas públicas de juventude: o que dizem os jovens inscritos
no programa Juventude Cidadã a partir da realidade de uma escola pública do município de
João Pessoa? Relatório de Pesquisa. João Pessoa, 2009. Não Publicado.
____; DIAS, M. C. Uma concepção analítica do ProJovem Urbano em uma escola de João
Pessoa. Relatório de Pesquisa. João Pessoa, 2013. Não Publicado.
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Tradução de Roberto Machado. São Paulo: Graal,
1979.
____. A ordem do discurso. 9. ed. São Paulo: Loyola, 2003.
____. A verdade e as formas jurídicas. Tradução Roberto Machado e Eduardo Jardim
Morais. 3. ed. Rio de Janeiro: NAU, 2009.
____. Os anormais. Tradução Eduardo Brandão. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.
____. A arqueologia do saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. 8. ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2013.
GOVERNO DA PARAÍBA, Relatório das Ações Desenvolvidas – Conhecimento e
Oportunidade para Todos. João Pessoa: Coordenação do Projovem Urbano, 2014 (Relatórios
1 e 2).
LARROSA, J. Tecnologias do Eu e Educação. In: SILVA, T. T. (Org.). O sujeito da educação:
estudos foucaultianos. 6. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2008.
LOURAU, R. Análise Institucional e Práticas de Pesquisa. Rio de Janeiro, UERJ, 1993.
MARQUES, M. O. da S. Escola noturna e jovens. In: Juventude e Contemporaneidade.
São Paulo: Revista Brasileira de Educação, ANPED, números 5 e 6, 1997.

– 1370 –

RUMMERT, S. M. A educação de jovens e adultos trabalhadores brasileiros no Século XXI. O
“novo” que reitera a antiga destituição de direitos. Sísifo/Revista de Ciências da
Educação, n. 2, jan./abr., 2007.
SINGER, P. A raiz do desastre social: a política econômica de FHC. In: LESBAUPIN, I. (Org.).
O desmonte da nação. Balanço do governo FHC. 2. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1999.
SPOSITO, M. P. Os jovens no Brasil: desigualdades multiplicadas e novas demandas
políticas. São Paulo: Ação Educativa, 2003.
____. Algumas hipóteses sobre as relações entre movimentos sociais, juventude e
trabalho. In: XXII Reunião Anual da ANPED, Caxambú/MG, 1999.
VEIGA-NETO, A. Foucault & a Educação. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
WAISELFISZ, J. J. Mapa da Violência 2011. Os Jovens do Brasil. São Paulo: Instituto Sangari;
Ministério da Justiça, 2011.
____. Mapa da Violência 2014. Os Jovens do Brasil. Rio de Janeiro: FLASCO Brasil, 2004.

– 1371 –

54F54F

Nathalia da Silva Castro 2
54F54F

RESUMO: O objetivo desse artigo é problematizar a subjetivação do intérprete educacional,
ouvindo suas experiências. Experiência aqui é apontada por Jorge Larrosa Bondía (2002), a
experiência é algo particular e ainda que os sujeitos aqui entrevistados possuam em comum
o fato de serem intérpretes de alunos surdos, não buscamos tratá-los de forma homogênea
e na contramão disso procuramos ouvi-los com paciência e atenção, uma vez que as
vivências que os atravessam não os fazem do mesmo modo, mas de forma singular. Sendo
assim esse artigo não tem por objetivo analisar a interpretação desse sujeito em sala de aula,
mas como veem se subjetivando a partir do discurso da inclusão como imperativo do
Estado. No proceder da pesquisa o grupo se empenhou em estudar conceitos tais como:
subjetivação, normalização, in/exclusão e biopolíticas. Poucas pesquisas buscam acender
discussões que estejam relacionadas à subjetivação desses sujeitos como intérpretes de
língua de Sinais, todavia as pesquisas sobre o intérprete educacional estão mais
relacionadas ao momento de sua interpretação. Trabalharemos com as narrativas desses
sujeitos, pois nos possibilitam ver com outro olhar esses sujeitos de que tanto se fala, mas
que pouco se escuta.
PALAVRAS CHAVE: Intérprete. Inclusão. Subjetividade. Biopolíticas.
ABSTRACT: The aim of this paper is to discuss the subjectivity of educational interpreter,
listening to their experiences. Experience here is pointed to by Jorge Larrosa Bondia (2002),
the experience is something particular and even if the subjects interviewed here have in
common the fact that they are interpreters of deaf students, we do not seek to treat them
homogeneously and against that seek to hear patience, and attention to them, since the
experiences that do cross the same way, but in a unique way. So this article is not to analyze
the interpretation of this subject in the classroom, but they view it subjetivando from the
inclusion speech as imperative the state. In the conduct of the research group engaged in
studying concepts such as subjectivity / bondage, standardization, in / exclusion and
biopolitics. Little research seek to spark discussions that relate to the subjectivity of these
subjects as sign language interpreters, but research on the educational interpreter are more
related to the time of his interpretation. We will work with the narratives of these subjects,
as they allow us to see another look those guys that much is said but little is heard.
KEYWORDS: Interpreter. Inclusion. Subjectivity. Biopolitics.
Gostaríamos de começar o nosso diálogo com o conceito de subjetivação. Para tanto
trazemos Michael Foucault (2014). O autor traz a ideia de que subjetivação é o teor do que
chamamos de governo que está relacionado ao controle do próprio indivíduo, em que as
ciências se acharam por direito de conduzir as ações dos sujeitos, tendo em vista que não se
trata somente do homem seguir essas regras estabelecidas, mas trata-se de aceitá-las como
indispensáveis, de entendê-las como sendo boas, como soluções prontas em que o sujeito
vê a necessidade de se converter a elas. Essas regras se sustentam, por assim dizer, devido
ao fato de ter embutido em si o alcance de objetivos como segurança, consonância,
progresso, auto-realização. Concomitante a isso o autor Nikolas Rose (2001) em seu texto
Como se deve fazer a história do eu? argumenta que não é suficiente que a genealogia do
homem seja compreendida a partir de uma história geral, uma vez que ele também é
atravessado por fatores individuais, tornando-se essa uma trama complexa e não tão
simples de se deduzir. É nesse viés que começaremos a abordar a noção de subjetividade,
Texto gerado a partir da pesquisa de Iniciação Científica intitulada: Inclusão e Subjetivação docente
do Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Libras e Educação de surdos (GIPLES/UFES/Cnpq).
2 Graduada em Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES.
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tendo em vista que “Uma genealogia da subjetivação é uma genealogia daquilo que
poderíamos chamar, seguindo Michel Foucault, de” (ROSE, 2001, p. 35) “nossa relação com
nós mesmos” (Foucault, 1986b apud Rose, 2001, p. 35).
Uma genealogia da subjetivação toma essa compreensão individualizada,
interiorizada, totalizada e psicologizada do que significa ser humano
como o local de um problema histórico e não como a base de uma
narrativa histórica. Essa genealogia tenta descrever as formas pelas quais
esse moderno regime do eu emerge não como o resultado de um processo
gradual de esclarecimento, no qual os humanos, ajudados pelos esforços
da ciência, acabam, finalmente, por reconhecer sua verdadeira natureza,
mas a partir de uma série de práticas e processos contingentes e
definitivamente menos refinados e menos dignos. Escrever uma tal
genealogia significa buscar selecionar as formas pelas quais o eu que
funciona como um ideal regulatório em tantos aspectos de nossas formas
contemporâneas de vida – não simplesmente nas relações apaixonadas
que temos uns com os outros, mas em nossos projetos de vida, em nossas
maneiras de administrar as organizações, em nossos sistemas de
consumo, em nossos gêneros literários e estéticos – constituiu uma
espécie de “plano irreal de projeção”, montado, de uma forma um tanto
contingente e randômica, no qual de intersecção de uma gama de
diferentes histórias, de diferentes formas de pensamento, de diferentes
técnicas de regulação, de diferentes problemas de organização. (ROSE,
2001, p. 35).
Desse modo, acreditamos que os intérpretes educacionais entrevistados, por mais
que tenham em comum o fato de interpretarem para alunos surdos, cada sujeito é cada
sujeito e traz consigo uma história de vida diferente dos outros, e como ele veem se
subjetivizando. No entanto não julgamos ser iguais aos demais, todavia esses sujeitos têm
suas experiências. Como nos apresenta Jorge Larrosa Bondía (2002), a experiência é algo
particular, algo que atravessa o sujeito:
Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas
pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a
mesma experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é para
cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de ser repetida.
O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo
concreto em quem encarna. Não está, como o conhecimento científico,
fora de nós, mas somente tem sentido no modo como configura uma
personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma
forma humana singular de estar no mundo, que é por sua vez uma ética
(um modo de conduzir-se) e uma estética (um estilo). (BONDÍA, 2002. p.
27).
Trazemos Foucault (2008) para compreender normação, normalização,
governamento e Foucault (2014) acerca de biopolíticas, pois ambos estão engendrados.
Segundo Foucault (1999) a norma é a elaboração de regras que fornece um parâmetro de
conduta e de vida para os indivíduos. Dessa forma primeiro se define uma norma, e depois
classifica os sujeitos.
[...] pode-se dizer que o elemento que vai circular entre o disciplinar e o
regulamentador, que vai se aplicar, da mesma forma, ao corpo e à
população, que permite a um só tempo controlar a ordem disciplinar do
corpo e os acontecimentos aleatórios de uma multiplicidade biológica,
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esse elemento que circula entre um e outro é a ―norma‖. A norma é o
que pode tanto se aplicar a um corpo quanto a uma população que se quer
regulamentar (FOUCAULT, 1999, p. 302).
Dialogando com Foucault (2008) nos deparamos com os dispositivos disciplinares
que se refere ao poder disciplinar do individuo. A norma nesse caso opera por normação,
eu defino o sujeito de forma dicotomicamente, rico ou pobre, branco ou negro. No entanto
há outro tipo de dispositivo, o dispositivo de seguridade, nesse a norma opera pela
normalização, ou seja, pensa o sujeito em uma média, como se fosse no meio de uma curva,
quem é mais ou menos normal ou anormal, e a partir de então procura-se trazer o anormal
o mais perto possível do normal, mas ambos estão na norma. O Governamento está
entrelaçado ao que Foucault (2008) nomeou de governamento pastoral (p. 48). Para
Foucault (2008, p. 196), o pastorado entendido como “foco de um tipo específico de poder
sobre os homens, a história do pastorado como modelo [...] essa história do pastorado no
mundo ocidental só começa com o cristianismo”. Por conseguinte o poder pastoral está
envolvido em governar os homens, ou seja, o poder pastoral está voltado à salvação de todos
e de cada um. Será que o intérprete educacional tem adquirido esse papel de pastorado para
si? É nesse teor que se encontra as biopolíticas, pois é uma forma de controlar
individualmente e coletivamente, e manter a sociedade em segurança. Por biopolíticas
Foucault (2013), traz em sua coletânea Microfísica do Poder a questão da posição de
genuinidade do médico, sendo assim o médico exercia forte influência em seu dizer e ditar
regras “O médico se torna o grande conselheiro e o grande perito, se não na arte de
governar, pelo menos na de observar, corrigir, melhorar o ‘corpo’ social e mantê-lo em um
permanente estado de saúde” FOUCAULT, 2013, p.310). Para esse movimento Foucault
(2008) explicita que no decorrer do século XVIII o Estado passou a não se preocupar tanto
com territórios, mas atentar com a vida biológica, sendo assim o biopoder veio como um
aparato para controlar o corpo, cuidando da saúde da população oferecendo segurança.
Incluímos esse cuidado, essa segurança a pessoa com deficiência ao artigo, pois o
intérprete educacional em nossa hipótese é uma segurança e controle para essa inclusão
vista como Lopes e Fabris (2013) chama de imperativo de Estado, que almeja a
normalização desse individuo. Nesse viés que articularemos biopolíticas, igualmente
apontado em Foucault (2008), que fomenta uma discussão de promoção de políticas de
controle coletivas individuais mais minuciosamente possíveis, política da Espécie
(coletivo).
Eliana da Costa Pereira de Menezes, (2011) em sua tese “A maquinaria escolar na
produção de subjetividades para uma sociedade inclusiva”, realizou uma análise de
inspiração genealógica, por meio dos estudos de Michel Foucault, sobre as práticas operadas
pela escola, entendida como maquinaria de normalização a serviço do Estado para a
produção de subjetividades inclusivas. Utilizando os conceitos de governamentalidade,
normalização e subjetivação. No desenvolvimento de sua tese Menezes (2011) discutiu
questões como governamento, biopolíticas, e subjetividade.
[...] o agenciamento do Estado com a maquinaria escolar para a promoção
da vida; o cruzamento da disciplina com a biopolítica para a produção da
seguridade de todos; e a instituição de novos contornos nas práticas de
normalização para a formação de indivíduos sujeitados e subjetivados na
governamentalidade biopolítica neoliberal [...] (MENEZES, 2011, p. 89).
Fundamentado na citação acima que cogitamos se além do professor que é o
responsável pelo aluno surdo, mas, no entanto não sabe a língua de sinais, sé há igualmente
outros profissionais, no caso do desse trabalho os intérpretes educacionais, que são
delegados a essa tarefa de incluir esses sujeitos surdos na lógica da inclusão. E é nesse
processo de inclusão que queremos explicitar aqui o termo in/exclusão que as autoras

– 1375 –

Lopes e Fabris (2013) juntamente com os pesquisadores do Grupo de Estudo e Pesquisa em
Inclusão (GEPI) propõem:
Nossa opção, juntamente com os pesquisadores do GEPI pelo uso do
termo in/exclusão para caracterizar os acontecimentos presentes, se dá
na possibilidade de entender a inclusão e a exclusãocomo duas faces de
Jano(SARAIVA; LOPES, 2011)ou como duas faces de uma mesma moeda.
Com tal termo, queremos marcar nosso tempo, construído dentro de uma
grade de inteligibilidade (neo)liberal.(LOPES; FABRIS 2013, p. 76).
Quanto à opção do termo, salientamos que in/exclusão sugere uma
complementaridade dos termos inclusão e exclusão, ao invés de uma oposição “inclusão” X
“exclusão”, pois só existe incluídos, porque também há excluídos e vice-versa, ou seja, dois
lados de uma mesma moeda.
Então, as políticas e as ações biopolíticas teriam feito desaparecer os
excluídos? Se nos orientarmos por usos muito restritos para a palavra
exclusão, como aquele que tem a sua existência ignorada pelo Estado,
talvez sejam estatisticamente poucos os casos de excluídos no Brasil.
Porém, se tomarmos a palavra exclusão, considerando variáveis que a
recolocam no cenário político contemporâneo a partir dos direitos dos
indivíduos ou da noção de direitos dos governados, veremos que muitos
são os casos de inclusão excludentes, ou, como preferimos denominar no
Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão (GEPI/UNISINOS) de
in/exclusão. In/excluídos passa a ser um conceito que abrange tipos
humanos diversos que vivem sob variadas condições, mas que carregam
consigo uma história de discriminação negativa. Isso equivale a dizer que
na atualidade há esforços de Estado para a diminuição dos excluídos,
embora continuemos a apontar exclusões a partir da mobilização de
outros conceitos. Entre os conceitos mobilizados está o de in/exclusão.
Este surge para mostrar que, embora muitos estejam incluídos nas
estatísticas e em alguns espaços físicos, boa parcela dos indivíduos ainda
sofre com as práticas de inclusão excludentes. Dito de outra forma,
muitos sofrem por estarem no interior dos grupos discriminados e
impedidos/limitados de se relacionar ou ainda de participar das mesmas
práticas dos grupos que integram. (LOPES; FABRIS 2013, p. 74).
É nesse viés que parece-nos que estamos incluídos pelo imperativo de Estado,
entretanto cada um ocupa o seu lugar dentro dessa lógica, tanto o professor regular, o surdo,
e o intérprete educacional, nosso sujeito de pesquisa. Portanto pensar em in/exclusão é
pensar em relações de poder nesses conjuntos de biopolíticas que foram abordados juntos
os conceitos-ferramentas destacados durante a realização desse artigo. Desse modo, como
ocorre à subjetivação desse profissional no sistema inclusivo, problematizando inclusão
como imperativo do Estado.
Entrevistamos sete tradutores/intérpretes em língua de sinais (Libras) que
possuem o certificado do Prolibras 3, e que atuam com alunos surdos na escola regular, e
após a estruturação dos conceitos, nos dispusemos então a partir daí, a realizar as
entrevistas narrativas com os intérpretes da Rede Municipal de Vitória - ES.
546F546F

Programa promovido pelo Ministério da Educação e desenvolvido por Instituições de Educação
Superior – IES que têm por objetivo viabilizar a certificação de proficiência em Língua Brasileira de
Sinais - Libras, bem como para a certificação de proficiência em tradução e interpretação da Libras,
por meio de um exame nacional.
3
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Seguindo os preceitos éticos da pesquisa, gostaríamos de esclarecer que os nomes
dos sujeitos entrevistados referenciados aqui se tratam de nomes fictícios e
correspondendo à formalidade de pesquisas que envolvem gravações de entrevistas dos
sujeitos, contamos também com a utilização do TCLE (Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido). O iniciar das entrevistas ocorreu através de uma pergunta em forma de
conversa, por meio de uma pergunta disparadora, sendo ela: Como você se sente, se narra,
em relação as suas experiências em ser tradutor/intérprete de Língua de Sinais nesse processo
de inclusão dentro da escola? E a parir daí ao decorrer da entrevista os objetivos específicos
dessa pesquisa foram se engendrando e a pesquisa ocorreu muitíssimo bem.
As entrevistas narrativas nos possibilitaram a nos deparar com nossas hipóteses as
quais receávamos, como por exemplo, o intérprete é necessário para controlar e governar
esse sujeito surdo, pois se ele não estiver presente, os de mais profissionais “não dão conta”,
não por serem incapazes, todavia por não conhecerem a Língua de sinais. Sendo assim o
intérprete acaba tendo por função, mesmo que não sendo por sua vontade, como
mostraremos nas falas dos sujeitos a seguir, mas eles acabam por cuidar do aluno surdo,
assumindo às vezes o papel do professor, e, além disso, aquele que guia, que o “salva”,
(Foucault 2013, pastorado e o médico), e acaba que normalizando o sujeito surdo Foucault
(2008), trazendo o sujeito o mais perto possível da média, do normal, normalizando assim
tanto a situação desse sujeito, como a situação na escola, pois se trata de uma situação que
causa estranhamento e ansiedade por parte dos sujeitos que não conhecem essa língua
reconhecida pela Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, Lei de Libras, que reconhece o Brasil
é um país bilíngue, Português e Libras. E não somente isso, mas como eles estão
subjetivados pela lógica inclusão como Imperativo de Estado segundo Lopes e Fabris
(2013).
No entanto se há intérprete presente, acreditamos que isso fornece um certo alivio,
é nessa linha de pensamento que suspeitamos assim que esse profissional governa esse
sujeito, não por ser “mal” ou “bom” não se trata de binarismos, mas sim por deixar o lado
emocional e afetivo “falar mais auto”, “ensinando”, por unicamente querer o bem desse
sujeito surdo, controlando e ocasionando um alivio para o professor que aqui pensamos não
saber lidar com esse sujeito surdo, porquanto é dito isso para o professor que ele não sabe,
e consequentemente o intérprete vem como esse imperativo. Para apresentação dos dados
encontrados resolvemos trazer algumas falas (por não ter espaço para todas), que trazem
as respostas em comum dos tradutores/interpretes entrevistados. E que nos parece trazer
claramente nossa hipótese.
As entrevistas com os intérpretes educacionais nos ajudam a deliberar sobre o
problema partindo do ponto que tê-lo em sala de aula não resolve o problema da educação
de surdos, pois a todo o momento eles se afirmam ser importantes, mas que não são
somente eles, por exemplo, há outros fatores que precisam ser revistos, como, por exemplo,
o aluno não ter a base, não conhece a matéria, ou vezes o próprio surdo não conhece sua
língua, então fazer essa ponte, essa mediação acaba ficando complicada, discorreram que o
ideal seria uma escolabilíngue, que no caso do primeiro ano ao sexto ano do primeiro ciclo
eles tenham aula em Libras com seus pares linguísticos (colegas surdos), e posteriormente
no segundo ano do segundo ciclo eles podem estar com os ouvintes, tendo o intérprete, pois
eles saberão tanto a Língua de Sinais, tanto o conteúdo. Os intérpretes aludem à questão da
inclusão e do seu papel de intérprete educacional.
“Eu entendo que é uma inclusão seguindo o decreto nº 5626/05 que inseriu
a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como disciplina curricular
obrigatória nos cursos de formação de professores. Significa que todos
os cursos de licenciatura, o curso normal de nível médio, o curso normal
superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial tanto das
universidades públicas quanto das particulares deveriam e devem
formar professores a educar alunos com surdez, aí eu concordo, pois
está colocando o profissional para atender, mas em relação ao
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conhecimento aprendizagem do aluno, e é complicado pensar em inclusão,
porque o aluno não vai aprender conforme eles deveriam aprender iguais
os ouvintes, porém o professor não tem conhecimento, e pensa que o aluno
é obrigação do intérprete. O processo, vai depende da escola, do
profissional intérprete, do aluno do nível dele de aprendizado, varia muito
de perfil escolar mesmo”. (Intérprete Arqueiro).
“Eu acho que é as duas coisas, é inclusão porque ele está ali com
outros alunos ele interage, mas é exclusão porque tem certa
dificuldade, porque as aulas não são na língua do aluno. E muitas das
vezes ele planeja não pensando na língua do aluno surdo. Eu penso que o
ideal seria uma escola bilíngue, eu concordo plenamente, porque as
matérias seriam ministradas em Libras”. (Intérprete Objetiva).
“Nesse momento histórico eu acho importante o papel do intérprete,
porque nós estamos na inclusão, isso aí está bem claro, bem
estabelecido, estamos colocando o sujeito surdo dentro das escolas e
os professores não tem conhecimento em libras e não tem formação
bilíngue, então eu posso dizer que o uso do intérprete em sala de aula para
mim é importante para dar acesso a os conteúdo e informações, eu penso
que o ideal seria, não estou te dizendo que tem que ser assim, mas eu
penso que o professor tivesse uma formação bilíngue da língua de
sinais e da sua própria língua e qualquer que seja sua formação ele
possa dar aula diretamente na língua de sinais, isso não significa que
eu vejo que se colocar o aluno surdo em uma sala de aula e um
professor que saiba língua de sinais que eu deva eliminar o trabalho
do intérprete nesse processo, porque ele tem uma sala mista alunos
ouvintes e alunos surdos. Eu me vejo como uma peça importante neste
canal de comunicação, nesse acesso que os surdos tem para essa
informação”. (Intérprete Graal).
“Se não tiver o intérprete ele acaba sendo deixando de lado, eu acho
que é importante no modelo inclusivo. Se você for pensar no fator social
eu acho que existi uma exclusão, agora nos fatores linguísticos, na
questão do próprio conhecimento em si das práticas eu acho que é
mais excluído do que incluindo. No meu pronto de vista eu sou a favor
da escola bilíngue eu acho que deveria existir pelo menos classes
bilíngues o modelo que a prefeitura de vila velha tentou implementa eu
acho que seria o ideal , lá alunos ate 4ª serie ficavam juntos mais tinha
momentos diferenciado , mas que a língua de instrução era a língua de
sinais e da 5º serie em diante eles iam para sala acompanhados de um
intérprete eu acho que essa base é fundamenta para questão linguística”.
(Intérprete Gen).
“Eu acho que inclusão tem vários significados. Eu acho importante o
papel do tradutor/intérprete dentro desse processo de inclusão, mas
é um caso a se pensar mais nos primeiros anos. Eu acredito que essa
maneira minha de “educar”, por exemplo, eu ensino uma receita de bolo pra
você da maneira que faço, mas alguém pode ensinar a maneira que ele faz
com algo diferente, e aquele sentido que você toma você toma de maneiras
diferentes, por exemplo, o professor estar ensinado está passando o
conteúdo, beleza, eu vou transmitir alguma coisa da minha maneira, talvez
a minha maneira não seja o que a turma toda entendeu o mesmo contexto
e aí eu acabo passando aquilo que eu penso, a minha subjetividade. E já que
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é uma inclusão, eu acho que todos tinham que entender da mesma maneira,
já que a professora falou, ele também tem que alcançar como se todos os
alunos tivessem alcançados, claro que cada um vai ter uma visão diferente
vai receber isso de maneira diferente, mas é partindo dela. Eu acho
importante o papel do interprete, mas nesses primeiros anos deveria ser
uma coisa articulada, no momento com o professor”. (Intérprete Atual).
“Com certeza, o nosso papel de intérprete é fundamental, tipo antes
não tinha, os surdos ficavam na sala sem fazer nada, então eles eram
assim, somente empurrados. Eles ficavam sozinhos, as pessoas ficavam
falando e eles em “outro mundo” vamos dizer. Então é necessário, ele é um
ser humano um cidadão ele tem o direito de ter o conteúdo, as disciplinas
tudo na língua dele, e o intérprete faze isso né”. (Intérprete Objetiva).
“Acho importante, até porque isso vai favorecer na amizade e na inteiração
da relação do professor e aluno. O professor que não domina a língua
ela vai necessitar de alguém que faça essa mediação. Por exemplo,
quando eu preciso faltar, o aluno fica meio perdido, porque ele não
consegue entender o que o professor está falando. Eles precisam,
necessitam do interprete”.(Intérprete Arqueiro).
Ele é importante, mas não é o tudo. Ele faz parte do processo. Ele não é o
professor. (Intérprete Vozes).
Nas falas acima, os intérpretes expõem alguns fatores que precisam ser revistos e
como se julgam ser importantes na educação dos surdos, como, por exemplo, o aluno não
tem um conhecimento prévio da matéria, ou vezes o próprio surdo não conhece sua língua,
então eles fazem essa ponte, essa mediação, e apontam possíveis melhorias do que pensam
ser o ideal de uma escola bilíngue, como uma plausível hipótese para a educação dos surdos,
e que no caso do primeiro ano ao sexto ano do primeiro ciclo eles tenham aula em Libras
com seus pares linguísticos (colegas surdos), e posteriormente no segundo ano do segundo
ciclo eles podem estar com os ouvintes, tendo o intérprete, pois eles saberão tanto a Língua
de Sinais, tanto o conteúdo. Mas dentre todas essas propostas, notamos o quanto eles se
acham a “peça chave”, como já mencionado, em (Foucault 2013, pastorado e o médico),
aquele que guia, que o “salva”, ou seja, tira o sujeito surdo da escuridão e traz para a
normação e normalização, pois se ele não estiver presente, os de mais profissionais não dão
conta. Falas a seguir nos deixam bem clara suas hipóteses: “[...] acho importante o papel do
intérprete, porque nós estamos na inclusão, isso aí está bem claro, bem estabelecido,
estamos colocando o sujeito surdo dentro das escolas e os professores não tem
conhecimento em libras e não tem formação bilíngue, então eu posso dizer que o uso do
intérprete em sala de aula para mim é importante para dar acesso a os conteúdo e informações
[...]”, “Se não tiver o intérprete ele acaba sendo deixando de lado, eu acho que é importante
no modelo inclusivo”, “Com certeza, o nosso papel de intérprete é fundamental, tipo antes
não tinha, os surdos ficavam na sala sem fazer nada, então eles eram assim, somente
empurrados”, “Acho importante, até porque isso vai favorecer na amizade e na inteiração da
relação do professor e aluno”, “Por exemplo, quando eu preciso faltar, o aluno fica meio
perdido, porque ele não consegue entender o que o professor está falando. Eles precisam,
necessitam do interprete”, tais falas nos mostram igualmente a questão de como os
intérpretes veem se subjetivando a partir do discurso da inclusão como imperativo do
Estado. Sendo assim, nos aparenta que o intérprete educacional entra nesse espaço como
um modo de “controlar” o risco de terem surdos revoltosos, logo não há motivos para se
revoltar, já que a inserção desse profissional dentro do espaço escolar é uma
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obrigatoriedade a partir das legislações que os regulamentam e determinam sua
importância de igual modo dentro do espaço escolar 44.
Em especial, gostaríamos de trazer a fala de um intérprete em particular chamou
nossa atenção. Pois envolve a experiência, subjetividade e normalização. Experiência no
sentido de como Bondía (2002) nos apresenta tudo àquilo que desperta nosso interesse,
que deixa algo registrado em nós, e nos entrecruza, é nesse sentido que ele traz consigo em
sua bagagem, recorrendo assim a sua memória, àquilo que de alguma forma anteriormente
o atravessou, deixou-lhe uma marca, nesse caso, o fato dele gostar de instrumentos e de
vozes, por ter visto vídeos de surdos que tocam, por conhecer um que toca violino, e ter
assistido ao Filme Black, que conta a trajetória de vida de uma menina surda e cega, e a
forma de como o seu professor desenvolveu um trabalho pedagógico com ela. Normalização
ao que se refere esse desejo de trazê-la para média, para o mais próximo possível dos alunos
ouvintes que tocam, sendo assim ela também pode tocar, realizando assim adaptações das
atividades para a aluna surda que no primeiro momento pode parecer algo óbvio, todavia
lembramos que essa não é a função, mas na contramão, se dispondo a “ajudar”, não
aceitando as imposições postas mediante a ele, colocações essas de: Coitada, é surda, como
vai aprender?. Assim como os ouvintes possuem o direito de atingir o objetivo proposto
para a aula, como ele mesmo narra e igualmente se inquieta quando percebe a ausência do
ensino para a aluna surda e busca estratégias para desenvolver um trabalho com ela, no
caso da atividade com o projeto de música, não aceitando imposições contrarias, ou até
mesmo a inferiorizando, colocando-a como “menor”. Segue abaixo a fala do intérprete Atual.
547F547F

“Aqui na escola tem um projeto de música na aula de educação física, e ficou
decidido que era pra tirar os alunos surdos, e nesse dia iria começar a aula
de flauta doce, e eu fiquei pensando... “-Não sei é porque eu gosto de
instrumentos de vozes e já vi surdos que tocam por vídeos e conheço um que
toca violino, e pensei assim: Eu vou tirar ela daqui por que”? Porque ela
não ouve? Mas será que a música realmente só desenvolve o ouvido? Será
que ela aprender tocar o instrumento, só vai desenvolver a audição? Ela vai
ter que aprender o tempo, talvez se eu trabalhar com uma maneira
diferente com ela com a questão do tempo, a questão do assoprar ela vai
ter que aprender com o tato? Não sei. Mas aí a professora de música falou:
“- Há vou colocar ela não”, e eu falei: “ - Acho que você poderia dar uma
flauta pra ela e pra ele”. Ela me indagou: “– Você acha?”, respondi “- Acho.”
Ela “ – Mas eu tenho medo de frustrar eles, deles não conseguirem”, “- mas
você não deixou a menina tentar, a frustração faz parte da vida, a
gente tem várias frustrações e a gente levanta aprende com elas,
então com eles também”. Ela concordou e disse: “–beleza, vamos ver hoje
como que vai ser”. E eu não tinha preparado nada, não sabia como iria
começar, como que eu iria fazer pra ela assoprar a nota “Dó”, por exemplo,
que a professora pediu e assoprar no tempo certo. Eu pensei: “ - Estou com
dois, como fazer isso com os dois o tempo ao mesmo tempo?” Um falta
bastante, somete a outra vai mais. No começo que peguei uma flauta sentei
do lado dela como se fosse um espelho e eu peguei a mão dela, aproximei
na minha boca, nesse momento eu me lembrei de um filme chamado
Black, que o professor ensinava pra surda e cega, e ela ensinava ela falar
botando a mão na boca dele, aí eu me lembrei disso e pensei vou assoprar
na mão dela, pra ela sentir o volume do sopro e também o tempo certo de
como seria. Aí foi indo.... No começo foi meio capengando, mas foi indo...
Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002,
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro
de 2000. E por fim a Regulamentação da profissão com a Lei nº 12.319, de 1 de setembro de 2010.
4

– 1380 –

Com o passar do tempo você vai pegando umas técnicas, vai
aprimorando a situação, hoje eu já coloquei os números como as
notas, hoje a nota “Si” é o número um e identifica que o “Si” a nota “Lá”
o número dois e assim por diante, e ela vai identificando. O sopro eu
continuo, não faço o espelho, agora é ela sozinha, a professora fala a nota
“Si” e eu faço o número um e eu vou assoprando no braço dela, quando a
música é muito repetitiva eu também trabalho com o movimento da mão,
se eu deixar parado tem um som , se eu tiro o dedo ela sabe que é par
terminar aquela nota, e por aí vai. Eu acho que esse um posicionamento
que eu tive e tenho. E ninguém queria, e depois a própria professora
falou comigo: “ - Nossa! Que incrível eu nunca imaginei que ela iria
tocar melhor que os alunos que estão vindo aqui.” E ela falou que
aluna surda está realmente aprendendo e pela formação que ela tem,
e também pelas experiências ela nunca tinha visto isso. Ela toca super
bem, e eu fico apaixonado por isso, e a professora pede pra aluna
tocar e ela fica feliz em ver isso”.
Sendo assim ao pensar a inclusão como imperativo do Estado e estratégia de
governamento das populações, o intérprete educacional entra nesse espaço de modos
diferenciados, como se ele fosse o possível “salvador”, mas percebemos que em suas falas
que não. Eles mesmos se sentem angustiados, sabem que não é sua função, mas querem
educar, sentem-se mobilizados e tem o desejo de ensinar, trazendo assim o surdo para
dentro da norma por meio da normalização, e parece-nos que fazem dois favores para o
Governo. Primeiro: o favor de controlar o sujeito surdo, capturando por meio das
biopolíticas, ou seja, cada um cuidando de si e dos outros. Desse modo consegue-se
controlar a população surda, e por ele cabe tal responsabilidade. Segundo ele acaba
transferindo pra si próprio a responsabilidade das políticas de educação de fornecer talvez
um professor que saiba Libras que seja tradutor/intérprete para atuar com esse sujeito.
Essa pesquisa nos faz refletir (e não trazer respostas prontas como verdades), o
quanto que o intérprete educacional leva a responsabilidade referente à educação do sujeito
surdo. Lopes e Fabris (2013) mostram que a inclusão está articulada com a educação,
porquanto a educação é obrigatória, pois é investimento do Estado sobre a população sendo
assim imperativo de Estado. Mas não é obrigatória por um acaso, tudo há uma
intencionalidade, intencionalidade nesse caso do investimento, mas não em um sujeito, mas
na população (biopolíticas como já mencionado). Estamos longe de ambicionar apresentar
respostas prontas, mas outros possíveis diálogos acerca da inclusão. Por isso, trouxemos em
nossa pesquisa algumas palavras e conceitos novos relacionados com o que pensamos
serem possibilidades a respeito da inclusão vista pela lógica do imperativo de Estado.
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RESUMO: A relação com o conhecimento na história de nosso pensamento ocidental
sofrera, ao longo dos séculos, processo de desindexação do que na Antiguidade constituía
sua base e fundamento, a ética. A gravidade deste acontecimento reside no fato de que para
a produção do conhecimento não mais se exige dos sujeitos que seu ser esteja em questão,
que necessariamente os efeitos do conhecer retornem sobre os sujeitos modificando-os.
Este texto busca pensar como a marginalização histórica da perspectiva ética atravessa a
educação oficial e problematiza como os processos formativos podem ser uma via de cultivo
de si.
PALAVRAS-CHAVE: Formação, Ética, Pesquisa-Intervenção.
ABSTRACT: The relationship with knowledge in the history of our Western thought had
suffered over the centuries, de-indexation than in antiquity constituted its basis and
foundation, ethics. The severity of this event lies in the fact that for the production of
knowledge no longer requires the subjects that your being is in question, which necessarily
know the effects of the return on the subject modifying them. This text tries to think like the
historical marginalization of ethical perspective through the official education and
discusses how educational processes can be a self cultivation way.
KEYWORDS: Formation, Ethics, Intervention-Recherche.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
De que modos, em nosso presente, relacionamos-nos com o conhecer? Quais efeitos
formativos a produção do conhecimento tem possibilitado? Formação e conhecimento:
como pensar suas relações?
É no mote destas questões que este texto se insinua, de modo a problematizar no
presente nossa relação com a experiência educacional e nela o cultivo de uma formação.
Toma para isso como superfície de trabalho e análise uma pesquisa-intervenção 1 realizada
com um grupo de estudantes finalistas de um curso de graduação da Universidade Federal
do Espírito Santo- UFES.
Educação e formação, dimensões que ainda que distintas não se separam. Em sua
distinção será importante pensar que os processos formativos em muito ultrapassam
àqueles ditos educacionais, vinculados à escolarização, a uma formação oficial. A formação
não se restringe na experiência da educação, mas esta não se faz sem aquela. Portanto, é
possível pensar que a escolauniversidade 2 transborda formação. Mas, não concentrada
548F548F
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A Pesquisa-intervenção é formulação da Análise Institucional Socioanalítica, desenvolvida na
França durante as décadas de 60 e 70 (LOURAU, 2004). Afirma uma postura ético-política, que busca
romper com a concepção de produção de conhecimento como ação de um sujeito sobre um objeto,
do pesquisador sobre um campo de pesquisa, como pares substancializados e separados. Aponta
para o questionamento e desnaturalização de relações dicotômicas estabelecidas entre
aprendizagem/ensino; gestão/trabalho, e, poderíamos acrescentar ainda, pesquisa/formação.
2 Escolauniversidade, assim as agenciamos como inspira Nilda Alves (GARCIA; ALVES, 2012), no
sentido de superar a dicotomia entre escola básica e ensino superior. Ainda que haja especificidades
que as distinguem, há uma lógica formativa que as atravessa as aliançando.
1
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exclusivamente nos períodos de aula, nem fixada nos estudos e temas de discussão. Não
cabe apenas no gesto dos professores ou no olhar do aluno. A experiência formativa vaza.
Subestimada como coisa localizável em algumas atividades ou delimitável pela propriedade
de determinados saberes, a formação não obedece ao pertencimento e não se curva à sua
escolarização. Por mais que seja aceita e até incentivada também nos corredores ou nos
intervalos entre atividades, em muito se inflama no avesso das formas a que lhe relegam.
A formação vaza do currículo, da didática, da pedagogia, da psicologia e da educação.
No projeto educacional mais bem delimitado a experiência formativa escapa e persevera
atravessando a ilusória solidez das objetivações. Está em casa, no trabalho, no amor e na
raiva. Respira, fofoca, frequenta a igreja, acompanha o face, entra em vícios, emociona-se no
cinema, conversa e até estuda. A formação é, pois, expressão do que somos, plano de
construção e variação do que somos. E é nesse sentido que se dá o convite a pensar a
formação: como experiência de subjetivação, de construção de si e do mundo (CÉSAR,
2013).
Neste sentido, a experiência da educação pode ser pensada como uma importante
superfície do trabalho formativo sobre nós. E é nessa aposta que podemos reiterar as
questões do início. De que modos na escolauniversidade cultivamos a experiência formativa
de nós mesmos? Quais exercícios estão em jogo? Quais lutas são travadas?
Isso porque ainda que estejamos ininterruptamente em obras, como expressão do
inacabamento e de uma irrevogável formação, essa experiência de abertura encontra de
formas insuspeitas forças opressivas que operam em nós encetando maneiras de viver,
operando na produção de verdades. O efeito é a assunção de um mundo bem descrito, de
verdades prontas, prêt-à-porter, e da subjetivação vivida como predestinação em caminhos
já naturalizados.

A EXIGÊNCIA ÉTICA NA RELAÇÃO COM O CONHECER
Larrosa (2002) em suas notas sobre a experiência e o saber da experiência aproximase dessas questões na observância de que a educação, de modo costumeiro, é atravessada
por uma perspectiva positiva e retificadora, legitimada pelo par ciência/técnica. Nesta
posição os sujeitos, trabalhadores da educação, seriam concebidos como técnicos que
aplicam com maior ou menor eficácia as tecnologias pedagógicas produzidas por
especialistas. De outro modo, a que se destinariam os sujeitos em curso no processo
educacional? Nessa visada, a relação dos sujeitos com o conhecimento parece se investir dos
apelos de um exigente mundo pré-formado, que solicitaria, para seu manejo,
instrumentalização adequada.
A preocupação que se delineia nas notas remete-nos também àquelas que moviam o
percurso foucaultiano quando este professor-filósofo no aprofundamento dos estudos
sobre a antiguidade parece colher algo perturbador da relação com o conhecimento, com a
verdade, na história de nosso pensamento ocidental. Situa, portanto, o que Larrosa intui
quanto ao presente, uma predominância do par ciência/técnica na educação e amplia, a
nosso ver, para os processos formativos, de modo geral, que extrapolam um campo
disciplinar educacional.
No quadro teórico mais geral do curso de 1982, A hermenêutica do sujeito, Foucault
(2006b) divisa dois modos do desdobramento histórico da relação entre subjetividade e
verdade, segundo duas noções: cuidado de si (epiméleia heautôu) e conhecimento de si
(gnôthi seautón). Dois modos distintos de reflexividade ou de linhagens de pensamento
filosófico, e que apontam ao menos duas vias de acesso à verdade e duas noções de sujeito
(MUCHAIL, FONSECA, 2011). Tradições de operação do conhecer que já compareciam no
pensamento foucaultiano como uma analítica da verdade e uma ontologia do presente
(FOUCAULT, 2010).
É na operação de uma analítica da verdade que distinguimos o par ciência/técnica
dimensionado na educação por Larrosa e que de modo longitudinal corresponderia ao
conhecimento de si, como pensamento de tipo representacional, ao qual o acesso à verdade,
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verdade-céu (FOUCAULT, 2006a) cuja substância é essencialmente invariável, já dada e
constituída, é prerrogativa do sujeito em razão de sua própria e inalterada estrutura, a de
sujeito cognoscente.
De outro modo, uma ontologia do presente vincula-se ao princípio do cuidado de si,
que corresponderia à linhagem espiritual do pensamento a partir da qual o acesso à
verdade, verdade-acontecimento (FOUCAULT, 2006a), que não tem essência e nem
substância por que modula continuamente, é alcançada por atos e práticas, em exercícios,
que envolvem e transformam o ser do sujeito. Dito de outro modo, a relação entre
subjetividade e verdade se faria “segundo uma relação de conhecimento teórico ou de
transformação espiritual” (GROS, 2012, p. 317).
É nessa esteira que também podemos pensar o outro par a que Larrosa opõe àquele
da ciência e da técnica: o par experiência/sentido. Se o primeiro, na conformação de um
sujeito moderno, tecnificista, identitário, pode encontrar-se com a tradição do
conhecimento teórico, como formula Gros, o par experiência/sentido parece ser
desdobramento do sujeito antigo, sujeito de ações (FOUCAULT, 2006b), “sujeito da
experiência” (LARROSA, 2002, p. 24), superfície onde têm lugar os acontecimentos, que se
define por sua disponibilidade, por sua receptividade, pela abertura à sua própria
transformação.
Porém, não se trataria exatamente de negar ou oferecer simples oposição ao par
ciência/ técnica ou à tradição do conhecimento de si, estas que em nossa atualidade se
encontram em pleno vigor. Mas, contingenciar sua história e dominância.
Importante notar a objeção apontada por Foucault, nas primeiras aulas do curso de 1982,
quando interroga sobre o porquê estudar a noção de epiméleia heautôu, cuidado de si, que
para a historiografia da filosofia não teria tido grande importância, quando sabemos que,
paradoxalmente, a noção que ao longo dos séculos mais foi remetida à relação entre sujeito
e verdade esteve originariamente colocada a partir da famosa prescrição délfica do gnôthi
seautón, (FOUCAULT, 2006b, p.5), apropriado por Sócrates como o famoso “conhece-te a ti
mesmo”. A esse respeito assinala Gros:
(...) com este “conhece-te a ti mesmo” socrático teríamos, então, o
enunciado absolutamente primeiro e fundamental do pensamento
racional, e que seria algo como a fonte ininterrupta de todo o esforço
especulativo de Sócrates a Descartes; depois, de Descartes a Kant; e em
seguida com os caminhos divergentes de Husserl e de Freud. Mas, enfim
todo o pensamento ocidental apresentar-se-ia como uma maneira de
responder ao imperativo socrático (GROS, 2012, p.319).
Todo o esforço do pensamento ocidental estaria fundamentado em raízes profundas
de uma certa experiência de conhecimento, tomada como desde sempre existente. A
suspeita, a que alude Gros, que Foucault colocaria a propósito deste curso seria pensar que
talvez a importância concedida ao conhecimento de si em detrimento do cuidado de si,
tomando o primeiro como imperativo absoluto do pensamento grego, ou como fórmula
fundadora das relações entre sujeito e verdade, no entanto, é retrospectiva.
O olhar retrospectivo seria aquele da modernidade que teria lido os gregos a partir
da identificação com seus próprios olhos. O conhecimento de si poderia ser algo mais
próximo de nossa modernidade que da antiguidade, que reconhecia como imperativo um
princípio totalmente outro, o cuidado de si. Foucault se dispõe a uma leitura singular,
estranhando os gregos no que parecia já ter sido esgotado em termos de aproximações.
O conhecimento de si, gnôthi seautón, nunca teria sido uma referência fundamental
entre os antigos, não possuindo o status e valor que posteriormente lhe conferimos
(FOUCAULT, 2006b). Colocava-se, de maneira bastante clara, no âmbito mais geral do
cuidado de si. O epiméleia heautoû era o solo e o fundamento do gnôthi seautón. O princípio,
portanto, fio condutor entre subjetividade e verdade seria o do cuidado de si, ainda que
pareça na atualidade uma noção um tanto marginal no pensamento grego.
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Mas, quais implicações para a experiência formativa, em nosso presente, dessa
sobreposição do conhecimento de si, via de uma analítica da verdade, do par ciência/técnica
em relação ao cuidado de si? Ou, ainda, quais efeitos vivenciamos na atualidade na relação
com a verdade, com a produção do conhecimento, na medida em que a via de uma ontologia
de nós mesmos, do par experiência/sentido, sofreu historicamente marginalização?
Foucault aponta:
(...) podemos dizer que entramos na idade moderna (quero dizer, a
história da verdade entrou no seu período moderno) no dia em que
admitimos que o que dá acesso à verdade, as condições segundo as quais
o sujeito pode ter acesso à verdade, é o conhecimento e tão-somente o
conhecimento (...). Isto é, no momento em que o filósofo (ou o sábio, ou
simplesmente aquele que busca a verdade), sem que seu ser de sujeito
deva ser modificado, é capaz, em si mesmo e unicamente por seus atos de
conhecimento, de reconhecer a verdade e a ela ter acesso (FOUCAULT,
2006b, p. 22).
As decorrências das relações modernas entre sujeito e verdade, que aqui têm
profundas consequências para o modo como experimentamos a formação de nós mesmos,
é a desvinculação de uma exigência ética, de um processo de transformação para o acesso a
verdade. Há um sujeito prévio ao conhecer, razoável, que por si mesmo seria capaz de
reconhecer o verdadeiro.
Na perspectiva moderna as condições que cercam a obtenção da verdade são, de
modo geral, formais e objetivas: regras formais do método e estrutura do objeto a ser
conhecido. Condições internas ao ato de conhecimento. Há também condições extrínsecas,
pois não se pode conhecer em sendo louco. O paradigma cartesiano, sob o qual se fundam
tais condições, estabelece a definição do ser na capacidade racional-pensante. Ainda
condições culturais: dedicação ao estudo, ter uma formação, inserir-se em algum consenso
científico; e morais: adequação dos interesses financeiros, de carreira e status às normas de
pesquisa desinteressada, observância de aspectos ético-morais e respeito aos pares
(FOUCAULT, 2006b).
Externas ou internas as condições de acesso à verdade são definidas sempre a partir
do interior do próprio conhecimento. Concernem ao indivíduo na sua existência concreta e
não à estrutura do sujeito como tal, ao ser do sujeito. Estas reafirmam os processos de
identidade aos quais deve conformar o sujeito do conhecimento. E o que se pede dele são
inclusão e obediência às condições. Desde que observadas ele é capaz de verdade. O que não
se lhe exige é o contingenciamento de si e dos sentidos que implicam o viver.
Importante dimensionar, portanto, que o período entendido por Foucault, como “a
idade de ouro do cuidado de si”, período helenístico e romano 3, é exatamente aquele que na
antiguidade traz o vigor de uma relação com a verdade, com o conhecer, atuada em uma
série de práticas e exercícios nos quais um trabalho na constituição de si, na formação de si
se fazia como condição. A condição, neste caso, é a sustentação de um exercício ético sobre
si. Processo de construção e apropriação constante para se tornar não exatamente “mais
sabido”, “mais inteligente” ou mais douto, mas mais forte e ativo diante dos acontecimentos
50F50F

Foucault (2006b) na história da cultura de si ao menos três momentos que fundam mudanças
importantes na relação do sujeito consigo mesmo e com os outros. São definidos como: um primeiro
período platônico-socrático; um período helenístico (séc. I e II de nossa era) e um período cristão que
se inicia na passagem aos séculos IV-V. Cada período comporta uma complexidade de acontecimentos
e tendências diferentes de pensamento, que ultrapassam suas divisões esquemáticas, não sendo
nossa intenção aprofundá-los neste trabalho. Importa-nos, principalmente, o segundo momento no
qual se tornarão fundamentais a produção de inúmeras práticas e exercícios de si, ancorados no
tecido social, ligados a escolas, grupos, laços de mestria e amizade, que em sua interdependência se
esforçarão para gerar condições de sustentação de um trabalho sobre a formação de si.
3
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que performam o viver. Parecia ser esta a direção de uma formação pressuposta no
princípio do cuidado de si.
É este processo laborioso de operação sobre nós que se desindexou de nossos
processos de formação e que parece ter nos fragilizado na experimentação da vida. Na
relação de mestria entre Dom Juan e Castañeda, um índio com o qual o estudante de pósgraduação Castañeda contrai relações, inicialmente, para seus fins de pesquisa, vemos tal
problematização: “sempre nos obrigam a sentir-nos esclarecidos, mas, quando, viramos
para enfrentar o mundo, elas sempre nos falham e terminamos enfrentando o mundo como
sempre fizemos, sem esclarecimento” (CASTAÑEDA, 1974, p.29).
Trata-se, portanto, do problema de como a produção e o acesso ao conhecimento
efetivamente intervém em nossos modos de vida. De outro modo, como indexar formação
de si, exigente quanto à constituição de um êthos e operação do conhecimento em nossos
espaços de educação oficial.

EXPERIMENTAÇÕES NA EDUCAÇÃO, COMPARTILHANDO ALGUMAS INCURSÕES...
As presentes problematizações relativas aos processos formativos podem ser
acompanhadas nos múltiplos processos cotidianos que fazem a educação: como se vive o
dispositivo da sala de aula, como se planeja uma aula, como nela se participa, como se
estuda, como se experimenta os processos de orientação de trabalhos, de escrita, da
produção de estágios e pesquisas, como nos relacionamos uns com os outros, como nos
encontramos, como compartilhamos de uma experiência formativa.
Há espaços e dispositivos já disponíveis, sendo a experiência da educação superfície
profícua para a realização de um trabalho sobre nós. O que se passa então de modo que a
solidão, o cansaço, sentimentos de fracasso e impossibilidade, competições e
desqualificações imperem entre nós? Vivemos, sem dúvida, um tempo desafiador, que
atualiza o passado histórico, fazendo-o presente nas práticas de controle e sujeição e nas
lutas por liberdade. É tempo de acirramento da experiência da governamentalidade e do
controle, que atuam privatizando nas mais diferentes direções o viver.
A escolauniversidade é varrida por lógicas empresariais de produtividade, eficiência,
eficácia e avaliação. Cada vez mais se enfrenta ditames em relação à formação, que se
especializa intermitentemente tentando acompanhar os passos apressados do mercado de
trabalho. Sofrimentos que se expressam na descrença de estudantes em relação à escola que
não lhes parece trazer o futuro prometido e ainda aqueles que a cada semestre nas
graduações se empanturram de disciplinas, projetos de pesquisa, estágio e extensão,
vislumbrando a carreira, ao mesmo tempo, que adiantam disciplinas na tentativa de
adiantar a formação. Sofrimentos advindos de traduzir a escola, a universidade, a pósgraduação, as especializações, como meios de profissionalização, de melhoramento de
currículos. Também os professores que atropelados pela impositiva expectativa de
produção, arrefecem e adoecem. Cada vez mais o trabalhador é solicitado a investir em
qualificação, de cursos de curta duração e muito específicos. Há descompasso entre a
escolauniversidade e o mundo do trabalho e também desinvestimentos como política
pública 4.
Foucault em um uso da leitura de gregos e romanos traz a nossos olhos modernos
que nem sempre teríamos vivido sob o imperativo de uma relação com a verdade feita
universalizante. Que esta nem sempre foi atualizada como céu, desde sempre disponível, ao
aguardo dos instrumentos adequados para seu desvelamento. Que, além disso, nem sempre
dispensou o trabalho ético-político, único modo como hoje se pode produzir conhecimento
na velocidade assustadora como é feito, tendo como efeito a manutenção do mesmo.
Foram nossos olhos que leram a supremacia do conhecimento de si na antiguidade,
quando o que se praticava como experiência formativa era o princípio ético da inquietude
51F51F

Menção aqui à problematização realizada por Boaventura de Sousa Santos sobre as crises que
atingem a universidade em Da ideia de universidade à universidade de ideias (1989).
4
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de si, do cuidado em acompanhar o labor que a formação de si exige. A complexa formação
do que somos e as mudanças prementes que necessitamos realizar não são encargos de um
dispositivo em especial, como a escola ou a universidade, por exemplo, e não se encerra em
práticas circunstanciadas, sejam aquelas educacionais, psicológicas, familiares, etc. Alcança,
no entanto, todas as práticas, de toda uma vida, por ser a meta mais preciosa a que
poderíamos nos dirigir.
No entanto, a atividade formativa, ancorada na processualidade da vida, tem sido
conduzida por outros/outrem. Nossos desafios constituem fazer de cada prática uma
superfície de trabalho a fim de assumir nossa existência. O exercício ético em questão não
convida ao individualismo e não o alimenta, por que é o cuidado com nossos modos de nos
relacionarmos com tudo que rodeia. Ao final, quando experimentamos práticas de cuidado
em relação a si, é o cuidado com o outro com quem coexistimos que é encontrado.
É movido por essas apostas que nos anos de 2011 e 2012 realizamos 5 processos de
pesquisa-intervenção com um grupo de estudantes finalistas, vinculados a um curso de
graduação da área de Ciências Humanas da UFES. A princípio estava em jogo movendo as
investigações uma curiosidade 6 de acompanhar com estudantes em final de graduação de
que modos a experiência formativa os teria alcançado, quais os efeitos da formação como
modos de subjetivação, quais mudanças teriam e/ou estariam em curso, que patrimônio
constituíram de si, qual paraskeué 7 teriam podido cultivar.
A proposição do dispositivo 8 grupal, como modo de pesquisar em uma aposta éticopolítica, compunha-se com esta preocupação, no que poderia desassossegar seus próprios
usos e o modo como habita uma linha de familiaridade à experiência formativa oficializada.
Sempre os encontramos sendo montados nas salas de aulas, nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão, ainda que nem sempre cultivados como dispositivo, ao restarem
naturalizados, por vezes, em seu caráter de artifício.
Os grupos, também na articulação com processos educacionais, podem viver efeitos
de uma institucionalização, fazendo-se na experiência de dispositivos normativos, de
produção de sujeições. O dispositivo, no entanto, quando acionado na potência de suas
linhas inventivas, pode acolher, na presença da mudança, a circulação da palavra, das
entradas, dos interesses, das gestões, dos afetos.
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Tal pesquisa-intervenção compõe o trabalho realizado ao longo do processo de doutoramento no
curso de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo e encontra seu
detalhamento na tese O que se passa nos processos formativos? O labor de um êthos na produção de si,
defendida em 2013 (CÉSAR, 2013).
6 Uma curiosidade não “que procura assimilar o que convém conhecer, mas a que permite separar-se
de si mesmo” (FOUCAULT, 1984, p.13).
7 Paraskeué, ou como articulam também Foucault e Deleuze, é uma caixa de ferramentas
(BENATOÏUL, 2004). São discursos (lógois), que na antiguidade se constituíam como um nexo de
verdade, tendo sido ouvidos, lidos, recebidos, experimentados no vínculo com outros sujeitos,
alicerçados e postos à prova através de práticas de si em exercícios cotidianos. Construída e
exercitada, como uma caixa de ferramentas que trazemos à mão para uso, a paraskeué é posta à prova
em seus efeitos de luta e crítica, que funcionam como socorro, como mecanismo de segurança em
face dos acontecimentos (FOUCAULT, 2006b, p.115; p. 391). Nos gregos equipar-se é operação do
cuidado de si. Quando jovem preparar-se para a vida para a existência, a fim de lidar com os
infortúnios e com as paixões. Quando velho, rejuvenecer, não para tornar-se jovem, mas para
desprender-se do tempo, do medo da morte e viver uma vida sem ilusões.
8 A noção de dispositivo utilizada advém dos estudos foucaultianos, inicialmente no modo como os
articula como uma trama de saberes e poderes na qual o sujeito é produzido: “[...] um conjunto
decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas,
decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições
filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O
dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos (FOUCAULT, 2006c, p. 244)”. Não
possuindo uma realidade essencializada é campo estratégico de lutas. E se forjados na direção de
uma experiência de sujeição, também neles se pode construir movimentos de resistência em outras
direções.
5
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Tal experiência de pesquisa que durara cerca de oito meses contava com encontros
frequentes, semanais e/ou quinzenais a depender das atividades e intercorrências vividas
pelos estudantes participantes nos dois últimos períodos do curso. Havia um indicativo
tomado como direção no processo de pesquisa relativo ao grupo: evitar saturar o encontro
com demasiadas demandas e atividades. O encontro então se construía principalmente
como espaço de conversações (MATURANA, 2006), na amplitude que esse movimento
oferece, acolhendo os gestos, as frases entrecortadas, o pensamento ainda em gestação, o
sono, cansaço e o entusiasmo dos dias, o que extravasa a argumentação resolvida.
Essa disposição mútua nos auxiliava a lidar com um cotidiano na universidade, por
vezes, comprimido e achatado pela enormidade de tarefas, que nos fazem ir de uma
execução a outra e que aplicam limites ao nosso modo de estar junto com os outros. Tratavase, por isso, da experimentação de um intervalo de tempo, uma abertura intervalar,
adensando e aprofundando nossa experiência temporal, de encontro com o outro e com a
alteridade em nós. Diante da pressa e aceleração parecia importante não encharcar o tempo
a que nos dispusemos a estar juntos, com muitos outros tipos de técnicas, demandas e
desenvolvimentos. Acompanhados dessas preocupações, o que moveria seria o cultivo de
uma espécie de atenção ao que se experimenta na relação com os processos formativos.
Atenção a uma tensão deslocadora, que ultrapassa em muito a finalidade da
profissionalização, presente na distância entre o que já não se é, onde não mais se encontra,
e o que se está em vias de tornar-se.
Neste trabalho não será possível abrir as múltiplas linhas dessa experiência, no
entanto gostaríamos de extrair um ponto de problematização. As redes de conversações
tecidas nos meses de pesquisa caminhavam movidas por problemas que alcançavam o
cotidiano dos participantes, desde gestar as fotos do convite de formatura, as assembleias
de tomada de decisão dos menores detalhes das cerimônias, os desentendimentos no
estágio, desencontros entre a turma, ao encontro com os medos desse processo de
finalização, unidos ao desvanecer de algumas formas de vida. Acolhíamos e tentávamos
cuidar juntos dos afetos reverberados em ações, em que neles traduzia-se, por vezes, uma
herança de condicionamentos e automatismos aprendidos na tessitura de mundos.
Verdades transcendentes moviam um pedido de avaliação (como devo ser, como
devo portar-me, o que é um bom futuro, o que o mercado solicita). O que estava em jogo, o
que ali circulava, pareciam ser as lutas travadas em torno da verdade. Verdades
transcendentes, que ditam modelos para os sujeitos-trabalhadores-estudantes do que
devem ser. Operam na desqualificação de nossos percursos de vida, quando parece que
deveríamos ter feito outras escolhas, mais objetivas e diretivas, quando alguns caminhos
não deveriam ter sido vividos. Arrependimentos, má consciência, decepções, medos. Operar
nestas tensões, contingenciar a aridez da transcendência, exigia não antecipar respostas,
não alimentar afetos tristes e esforçar-nos por reposicionamentos. Olhar de novo, recolocar
as questões, movimentar o pensamento, redobrar a atenção, engendrar exercícios.
Havia uma exigência esforçosa em construir outros caminhos quando os saberes
acumulados não traziam socorro diante dos sofrimentos, ao mesmo tempo, revisitar um
patrimônio de relações, conversas, aulas, leituras, encontros, exercícios que pudessem
compor um equipamento de vida e enfrentamentos. Fortalecer um exercício formativo
tornava-se inseparável do cultivo do encontro, de uma atitude de desaceleração em relação
ao tempo-corpo-pensamento e de disponibilidade.
Interessante visibilizar, portanto, como ponto de problematização pertinente que o
estava em jogo movendo as linhas do dispositivo era o cotidiano da educação nos processos
de uma experiência formativa, que tantas vezes não encontrava espaços-tempos legítimos
de acolhimento e cuidado no curso de seus desenvolvimentos. Tantas vezes o dispositivo de
pesquisa soava um extra-espaço, difícil de ser definido dentro das linhas já previstas de
trabalho educacional. Espaço terapêutico? Rede de amizades? Encontros extra-classe? Hora
da conversa? O estranhamento funcionava como índice de que algo interessante parecia se
movimentar: desacelerar, acompanhar, conversar, debruçar, cultivar, ouvir, compartilhar,
afetar, deixar, esperar, respirar... verbos de atividades, que indicam modos basilares da

– 1389 –

expressão de nossas vidas. Verbos em que o cuidado se desdobra e uma formação se
exercita.
Importante distinguir nos ecos da antiguidade, como apontava Sêneca (2010), que
“por toda a parte há muitos e simples caminhos para a liberdade”. São estes caminhos que
saltam no processo de pesquisa que ora compartilhamos e que indicam exercícios possíveis
nas lutas na educação vividas em nossas sociedades modernas. Ainda que “simples” há que
se observar a condição inerente: fazer da vida o material de um trabalho possível. Há aí a
aliança com um labor ético formativo continuamente aberto, nunca definitivamente
conquistado, de constantes retomadas, capaz de acompanhar o cultivo de nossa existência.
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RESUMO: Este ensaio pensa as práticas de medicalização das relações de trabalho entre o
psicólogo e o professor em uma escola de nível fundamental e uma unidade especial de uma
cidade do interior do Rio de Janeiro. Na esteira dos encontros entre saúde e educação, entra
especialistas e educadores na escola, avançamos a discussão à problemática às
heteronomias como modo de governo geral das condutas do mundo do trabalho inserido
nas escolas públicas em estudo, através das hierarquizações binárias produzidas entre os
diversos atores sociais. Definem-se tais relações de poder como inseridas nas estratégias
biopolíticas e de biopoder que conservam petrificados os lugares certos de cada ator no
organograma educacional de cada unidade educacional em estudo. O arcabouço teórico é o
da análise institucional (MACHADO), estudos foucaultianos (HARPER; SARAIVA) e
deleuzianos (ROCHA), e ainda da psicodinâmica do trabalho (DEJOURS). A metodologia
baseou-se no uso das conversações entre técnicos – psicólogos, pedagogos, e outros – e
professores durante uma reunião pedagógica como campo de intervenção da pesquisa e de
trabalho do psicólogo. Como abertura à problematização pretende-se por em evidência e
questionar o lugar certo dos atendimentos ambulatoriais individualizantes e médicoassistenciais para o psicólogo e os designados para os outros atores, quase sempre
sustentados pelas bio-políticas da produção de diagnósticos que vêm acarretando a
expansão das grades disciplinares para todos na educação.
PALAVRAS-CHAVE: psicologia social; psicologia e educação; biopolítica; biopoder;
medicalização
ABSTRACT: This paper thinks the medicalization practices of labor relations between the
psychologist and professor at a fundamental level school and a special unit of a city in the
interior of Rio de Janeiro. In the wake of meetings between health and education, and
experts and educators in school, move the discussion to the issue at heteronomies as general
government so the ducts of the world of work inserted in public schools under study,
through the binary hierarchies produced among the various social actors. There are defined
such as power relations embedded in the biopolitical strategies and biopower petrified
retain the right places of each actor in the educational organization chart of each
educational unit under study. The theoretical framework is that of institutional analysis
(MACHADO), Foucault studies (HARPER, SARAIVA) and Deleuzian (ROCHA), and even the
psychodynamics of work (DEJOURS). The methodology was based on the use of technical
talks between specialists - psychologists, educators, and others - and teachers for an
educational meeting, as the research field of intervention and the work of psychologists. As
openness to questioning intended to put into evidence and question the right place of
individualizing outpatient care and medical assistentialism to the psychologist and assigned
to the other actors, often supported by diagnostics production of biopolitics that have
leading expansion disciplinary grids for all in education.
KEYWORDS: social psychology; psychology and education; biopolitics; biopower;
medicalization

Mestre em psicologia social. Doutorando em políticas públicas e formação humana (UERJ).
Psicólogo do Centro Integrado de Saúde de Valença (RJ) – Secretaria Municipal de Saúde de Valença.
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O Hierofante
Não há possibilidade de viver
Com essa gente
Nem com nenhuma gente
A desconfiança te cercará como um escudo
Pinte o escaravelho
De vermelho
E tinge os rumos da madrugada
Virão de longe as multidões suspirosas
Escutar o bezerro plangente
Secos & Molhados, O Hierofante
(Letras: João Ricardo – Oswald de Andrade)
Chega aí, pessoal! Chega aí, vamo escutar!
A gente é da chapa Mundo Livre.
Nossa chapa não é modinha.
A gente precisa começar a falar
Sobre a falta de respeito
Que tá acontecendo com os outros aqui nesse Colégio!
Essa escola aqui é um Big Brother do mal, Cara!
Tá todo mundo vigiando todo mundo.
Tá todo mundo com medo de ser o zuado da vez.
Isso aqui é uma bolha sem ar, cara!
A gente precisa estourar essa merda dessa Bolha!!
Mano, em As melhores coisas do mundo
Direção: Laís Boldanzky
O presente trabalho traz como discussão as relações dos professores com os
diretores, com a administração direta da escola 2, do mesmo modo que abordamos as
relações entre os próprios professores como trabalhadores do magistério. O debate em foco
também se enreda nas questões existentes entre os professores e os ditos “técnicos” ou
“especialistas”, trabalhadores sociais como o psicólogo.
No compasso das relações que produzem culpados entre a escola e a comunidade, e
entre trabalhadores da escola, tendo o aluno como alvo principal das reclamações destacase um tipo de gerência burocrática e autoritária bem peculiar do ensino público. Tenho
percebido, via de regra, o exercício do poder dos gerentes de turno das secretarias de
educação como uma estratégia para intensificar as divisões, desigualdades e distâncias
entre os trabalhadores. Nas escolas antarenses, tais estratégias fazem parte de um controle
cotidiano contra possíveis rebeliões dos trabalhadores frente à situação da educação. Incitase a competitividade empresarial – aderência à verticalidade hierárquica, que inclui
interesses de ascensão na pirâmide organizacional, no cotidiano da escola pública, de modo
a aprofundar os impasses em meio às discussões entre especialistas e educadores, o que se
tem constituído em rotina.
Cada um trabalha por si, individualmente, seguindo os lugares certos de
especialistas, ao passo que uma perspectiva de trabalho com estratégias traçadas e
pensadas pela própria equipe é impossibilitada pela gerência do tempo em compassos e
ritmos individualizados, mantendo a linha de produção. Um de seus efeitos lesivos é a
organização do trabalho em equipe no regime dos encaminhamentos das demandas dos
professores entre os técnicos: ao invés de uma análise coletiva das demandas, a ordem é
57F57F

As escolas da pesquisa-intervenção neste trabalho são do estado do Rio de Janeiro, região do Vale
do café. São elas: uma escola de nível fundamental: Alpha, com cerca de 500 alunos, e o NAEE – núcleo
de atendimento educacional especializado. A cidade das escolas (Antares), escolas e atores sociais,
todos levam nomes fictícios.
2
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que um profissional como OP e OE 3, numa triagem repasse ao psicólogo 4 os problemas
emocionais e comportamentais, ao psicopedagogo os de aprendizagem, e que cada um cuide
de sua especialidade e competência. Estes são os encargos sociais dos profissionais, como
diria um institucionalista!
A formação histórica da escola pública começa com a primeira etapa de implantação
da escola-indústria: dispositivo de segurança e contenção de riscos, projetada para forja na
infância e adolescência de quadros disciplinados, dóceis, para a indústria. Saraiva (2008)
nos mostra como se produziu, historicamente, a escola, na implantação da disciplinarização
como etapa e condição histórico-política para o controle dos movimentos dissidentes de
trabalhadores e comunidade consumidora dos serviços educacionais prestados:
58F58F

59F59F

A escola pública, ao intervir na vida da população, pode ser caracterizada
como uma ação da ordem do biopoder, que regula a população ao fazer
com que passe pela escola. Ela pode ser tomada como um dispositivo de
seguridade, pois coloca em movimento uma tecnologia que reduz o
risco de rebeliões e insurgências. Segundo Foucault (2006), o biopoder
tem por objetivo minimizar os riscos, constituindo dispositivos de
seguridade. (SARAIVA, 2008, p. 1; grifos meus)
Se os professores insistem nos pedidos de medicalização dos alunos, - como um
alívio imediato para o risco de que o fracasso lhes seja atribuído -, na declaração de que a
culpa não é do aluno, a direção da escola faz, intencionalmente, um uso de tais conflitos no
sentido de sua sobreprodução. A máxima hierofante da competição (em ritmos delirantes)
nas escolas tem-se traduzido no ato de se especular com os incidentes de conflitos que
pululam no chão de fábrica escolar. Engendra-se um não avançar na problematização e na
facilitação da desconstrução dos lugares certos nas grades, consolidam-se as desigualdades
entre os postos hierárquicos superiores de técnicos que examinam e educadores que
executam. Como intervirmos na lógica aparentemente sem sentido dos exageros que vimos
se produzir, mas na perspectiva da inversão da ordem supostamente natural das práticas
dos relatórios pré-crime 5? É preciso caminharmos do exagero à ultrapassagens inventivas,
passarmos das construções hiperbólicas delirantes e sintomáticas, compulsivas e
patológicas – mas nem sempre reconhecidas, muito menos de modo unânime na escola –
como tais, aos desvios contraproducentes (hipérbatos) à medicalização naturalizada nas
práticas, nas relações gerais.
Os pedidos incessantes dos encaminhamentos médicos pelos professores têm
registro nos desencontros entre modos de pensar/modos de trabalhar dos psicólogos com
os primeiros, e na aposta que a direção pode fazer na manutenção deste desencontro,
visando conter e silenciar o engatilhar das tensões e conflitos, como tática de mediação. Se
assim não fosse, qual o sentido de especialistas na escola para fazer encaminhamentos?
Embora ratifiquem que é a criança quem porta uma doença, isto não contribui para a
melhora do ensino nem para a redução de encaminhamentos que só se multiplicam, muitas
vezes, sem chance de atendimentos. Na verdade, precisaríamos pensar que produzimos a
tecnoburocratização e os automatismos das relações e que essas práticas vêm de algum
560F560F

Orientador pedagógico e orientador educacional.
O psicólogo, psicopedagogo e assistente social integravam a equipe técnica das escolas: SAFE –
serviço de apoio à família e ao educando.
5 Cf. Phillip K. Dick, 1956. O relatório minoritário; e cf. Steven Spielberg, 2002. Minority Report: a
nova lei. O conceito futurista de pré-crime é extraído da literatura ficcional para a educação, no que
cabe às estratégia bio-políticas visando à prevenção dos riscos sociais pelas contenções do futuro,
das potencialidades da infância e juventude por parte de diversos atores sociais, com destaque para
os especialistas ou técnicos da saúde e educação. Na pesquisa, chamo atenção aos relatórios
produzidos pelos técnicos sobre o público-alvo dos alunos na forma dos encaminhamentos médicoassistenciais e judicializantes das condutas, que para além de fazer um cuidado do outro (alunospacientes e famílias-clientes na escola-empresa) implicam no cuidado de si entre os trabalhadores.
3
4

– 1393 –

modo controlando qualquer movimento entre nós, a partir de nós por efetivas mudanças,
pois se alivia a culpa, também a mantém. Um emaranhado de fios relacionais que nos afogam
em tensionamentos não vêm contribuindo para gestar o novo. Quais relações entre um tipo
de gerência tecnoburocrática e autoritária dos assuntos escolares se dão com a manutenção
da ordem de culpabilização, endividamento individualizante no interior da escola?
Além da administração tecnoburocrática, quais são as grades gerais do ensino às
quais todos têm de se adaptar, fortalecendo sua produção: Falo não só da gerência do ensino
que promove ações de vigilância à aderência e conformidade dos trabalhadores às regras
impostas, aos currículos e políticas governamentais às quais todos devem seguir no chãoda-escola; aponto a conjuração e estruturação das próprias políticas governamentais como
heteronomias. Como são produzidas e quais são os efeitos no campo das questões e lutas do
magistério e na Saúde de seus trabalhadores, especialmente o professor?
Ao pensarmos a escola como palco de atravessamentos do mundo do trabalho,
“teremos um panorama bastante amplo de quão prejudicada tem sido a sua saúde em
virtude de um conjunto de fatores decorrentes de políticas governamentais [...]” (ROCHA,
2001, p. 251-252) que,
além de destinarem recursos insuficientes à educação, implicando baixos
salários, falta de infra-estrutura e excesso de trabalho em que a dimensão
político-institucional (poder frente aos procedimentos e gerenciamento
do processo – organização do trabalho escolar) e a dimensão pedagógica
(contextualização das demandas locais e interferência na construção
curricular – articulação entre concepção e execução) estão excluídas da
intervenção cotidiana do professor (Ibid., p. 251-252)
São avaliações de desempenho que amordaçam pela medição das produtividades
em função das aprovações automáticas de alunos, distorções na aprendizagem que
aprisionam os estudantes aos porões das salas-de-aula e seus tutores-mediadores entre
professor-aluno, das classes especiais impotentes e escolas especiais que enclausuram, em
lugares certos que incomodam pela constância, pela repetição e pelo tédio que adoece pela
falta de perspectiva coletiva de transformações. O professor não participa das decisões na
escola, não decide o que vai ensinar. Ele não cria junto dos que prescrevem os currículos, e
tudo que se refere às grades curriculares vem como prescrições, exterioridades ao seu
trabalho no magistério.
Gera-se, com efeito, um campo de tensões paranoico entre os trabalhadores na
escola. A competição generalizada na escola-empresa, junto de uma gerência autoritária,
tem agido de modo “maquiavélico”, ou seja, criando e provocando a manutenção dos
opostos que se culpabilizam entre si e se alternam no lugar do “réu” da vez: - são os
binarismos instituídos de pais-professores, professores-diretores, professoresespecialistas (trabalhadores sociais), entre-especialistas, todos a controlar os processos
relacionais e técnicos através das tecnologias de vigilância e contenção dos riscos da
organização revolucionária entre os trabalhadores, e entre estes e a comunidade. As
instituições de culpabilização e competição entre trabalhadores em geral na escola, da
escola-empresa e das famílias-clientes, têm, então, dificultado veementemente a
intensificação da escola como máquina de resistência e usina de transformação.
No que tange à relação entre os professores-executores vemos a desconfiança; no
plano de ações destes com os ditos técnicos – psicólogos e pedagogos -, e a irrupção de
sentimentos de persecutoriedade, devido ao medo de serem descobertos em suas
dificuldades ou seus fracassos, avaliados como incompetentes aos olhos dos vigilantes
psicopedagógicos. Sobre a composição entre o sentimento de persecutoriedade e
culpabilização pelos professores, esta ganha intensidade quando os psicólogos se recusam
a realizar encaminhamentos, gerando nos psicólogos ressentimentos por não conseguirem
realizar o trabalho institucional isoladamente. Vemos que, sem a construção de uma campo
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de alianças, planos de consistência de outros modos de subjetivação não se produzem.
Machado (2008) explicita alguns impasses no diálogo professor-psicólogo:
Na relação da psicologia com a educação, alguns psicólogos avaliam
inadequados os pedidos de atendimento individual feitos pelos
professores, ficando ressentidos pelo fato de esses mesmos professores
não quererem aquilo que os psicólogos propõem como forma de
trabalho. E, desse ressentimento, derivam muitas interpretações de
“resistência”, incompetência e má vontade daqueles que não agem da
maneira valorizada como sendo a melhor (alguns psicólogos apontam
como resistência o fato de grupos de professores recusarem certas
propostas de trabalho e discussão). Essa maneira de proceder também
tem estado presente na ação de alguns professores com os pais e as mães
de seus alunos. (MACHADO, 2008, p. 6; grifos meus).
A produção coletiva de desconfiança no trabalho vem se constituindo como um
dispositivo de manutenção da ordem, do controle e da vigilância da escola-empresa. A
construção da confiança entre os atores, entre especialistas e executores na escola é
imprescindível para a consecução da análise coletiva da ordem médica e empresarial que,
em suas hierarquizações das condutas gerais, tem efetivado processos de adoecimento no
magistério. E como transformar sofrimento em luta?
Na etapa dos adoecimentos, como linha de fuga e resistência aos automatismos
cotidianos que amputam as inventividades e transformações no trabalho e no aprendizado,
classificam-se aí os reais sofrimentos nas categorias psiquiátricas de depressão, das fobias
como a síndrome do pânico, e da síndrome de Burnout (ou de exaustão no trabalho) como
transtornos de personalidade, isto é, intrínsecos ao sujeito em uma suposta esfera
intrapsíquica isolada. Com isto, o sofrimento dos professores também é medicalizável numa
descontextualização das relações de poder que o engendram e se isolam no corpo
individualizado e psicologizado. David Harper (2008) nos alerta sobre a medicalização da
noção de paranoia, pondo em evidência sua raiz psiquiátrica tida como natural, e a
ocorrência de sua naturalização:
[…] Concepts like paranoia serve both as psychiatric and everyday
explanatory categories thus an investigation of such categories needs, by
definition, to be inter-disciplinary. The work of writers like Thomas
Pynchon, Philip K. Dick (see e.g.: Freedman, 1984; Parker, 1996; Sutin,
1995), together with crime and spy writers has contributed to the
embeddedness both of conspiratorial and surveillance-aware narratives
in modern culture. O`Donnell (1992) has traced some of the contours of
this fascination, arguing that the work of a variety of authors evidences
the rise of a “cultural paranoia” flowing from the construction of a
“knowing” subject, noting that “paranoia, like power after Foucault,
ranges across the multi-discursivity of the contemporary existence”
(1992: 181). (HARPER, 2008, P. 2-3)
A emergência do conceito de ‘paranoia cultural’ nos permite o uso da paranoia
produzida em meio às relações de poder e, neste estudo em específico, como efeito das
tecnologias de vigilância nas relações de trabalho na escola, como contraponto que
desinventa a psiquiatrização do conceito de paranoia. A seguir, Harper (2008) discute a
cultura do panóptico (ou vigilância) como uma condição de possibilidade para a paranoia,
tendo como referência a literatura de George Orwell com 1984, e a teor dos
questionamentos provocativos nos textos e imagens da famosa série britânica de TV dos
anos de 1960, conhecida como The prisoner, como precursores da descrição de Foucault do
Panopticon de Bentham:
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[…] Of course, both 1984 and The Prisoner predate Foucault's (1977)
description of Bentham’s panopticon but it is with his work that we
see a theoretical elaboration of the panoptical organization of space in
Western culture and how this indicated a shift from physical regulation
by others to governance of the self by the self. (Ibid., p. 3-4; grifos meus).
Quais questionamentos necessários ao caminho da desinstitucionalização das
condutas? Como operar a desinvenção da dicotomia especialista-executor na escola, assim
como as desigualdades e divisão entre psicólogos e professores tão enrijecidas, impostas
pela hierarquização gerencial das condutas? Como construir um não-lugar para o psicólogo
na relação na escola, se vemos ambos nas grades: técnicos e não técnicos? O psicólogo deve
atuar diretamente no espaço da escola pública fundamental? (seria a única possibilidade,
ou podemos vê-la de outro ângulo, reposicioná-la e desinventá-la?) Que outros modos
haveria de trabalho da psicologia com a escola?
Comecemos por desinventar algumas instituições adoecedoras e medicalizantes e,
com Dejours, questionar as supostas univocidades nos sentidos de termos como resistência,
na sua produção social e política em negativo, tendo como referência ambientes
educacionais formais com a escola pública de nível fundamental. Desta forma, poderemos
desconstruir o lugar de retrocesso e das faltas, atribuído, por grupos dominantes na cena
escolar, em sua significação no corpo do educador, para, a partir daí, pensarmos não-lugares
e renomeá-los em suas potencialidades. Isto, na medida em que consigamos avançar nas
lutas e engendrar novas práticas coletivas. Dejours (2004) nos fornece algumas pistas sobre
os sentidos de resistência nos processos de adoecimento: - “O sofrimento afetivo,
absolutamente passivo, resultado do encontro com o real ao mesmo tempo que marca uma
ruptura da ação, ele não é apenas o resultado ou o fim de um processo que une a
subjetividade ao trabalho.” (DEJOURS, 2004, pp. 28-29)
O sofrimento é, também, um ponto de partida. Nesta experiência se
concentra a subjetividade. O sofrimento se torna um ponto de origem na
medida em que a condensação da subjetividade sobre si mesma anuncia
um tempo de dilatação, de ampliação, de uma nova expansão sucessiva a
ele. (Ibid., pp. 28-29)
As grades curriculares são leis externas a sobredeterminar o ritmo do trabalho
interno na escola. Inserem-se nas diretrizes curriculares nacionais a forjar cartilhas com o
que deve ser ensinado, com isso aprofundando o abismo existente entre os currículosconteúdos burocráticos e a realidade social das comunidades de baixa renda usuárias dos
serviços públicos de educação. São heteronomias, assim como (1) a política nacional de
municipalização da Educação, que se engendra desde o período ditatorial civil-militar e por
isso acompanhada de políticas de privatização do ensino público, da moldagem empresarial
das relações escolares, com a implantação políticas de treinamento-e-avaliação de
competências, e (2) o Plano Nacional para Educação Especial, que, recentemente, vem
inviabilizando o movimento de Educação Inclusiva. Estas três principais são políticas
externas que têm excluído os professores do magistério da sua construção e
implementação. Há, com isso, um verdadeiro abismo entre quem projeta burocraticamente
as políticas pedagógicas e quem as executa na escola.

CURRÍCULOS, MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E PLANO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL: HETERONOMIAS
Entre fins de 2011 e início de 2012, o segmento escolar que vai do ensino da
alfabetização à antiga 5.ª série é municipalizado nas escolas estaduais de Antares,
acontecimento que tem seus efeitos ao trabalho do educador, como o exemplo do aumento

– 1396 –

do número de alunos nas turmas das escolas municipais, cujos educadores devem receber
os alunos do CIEP e mais três escolas estaduais.
Considerando que a gestação de tal política governamental se faz desde os anos de
1970, - com as modificações da educação engendradas pelos paradigmas de privatização,
implantação da escola-empresa com os ideários de eficiência, treinamento e avaliação de
competências no magistério, normativos de aderência e conformidade, desnacionalização,
e desindustrialização do país -, isto seria então uma diretriz de municipalização, ou de
‘prefeitorização’?
No compasso do modelo de municipalização brasileiro, acompanhado de um
processo corrente de privatização da Educação pública e do modo como se estrutura
historicamente, vivemos o risco do aumento do fosso social entre ricos e pobres ao longo
dos anos, e “em muitos lugares, a municipalização se tornou o que o pesquisador Vitor
Pissaia 6 chama de ‘prefeitorização’:
561F561F

Ou seja, a transferência de responsabilidades aos municípios não prevê
recursos suficientes e tampouco apoio técnico para enfrentar a gestão de
uma rede complexa, que exige diferentes expertises, quer sejam
administrativas, quer sejam pedagógicas. Segundo ele, o secretário
trabalha sozinho, sem contar com equipe pedagógica, e acaba virando um
apagador de incêndios [...] (CAMARGO, 2012)
No que concerne aos sistemas apostilados, nos deparamos com um tipo de
tecnologia, nascida pela instauração da municipalização, como cerceamento e
burocratização ao trabalho dos chamados gerentes do ensino, como direção da escola e
secretários de Educação. Nisto se evidencia uma não participação dos administradores,
acompanhado dos ajustes das condutas nas escolas, quando então percebemos a expansão
das grades.
Em consonância às políticas de municipalização que vêm se empreendendo
no Brasil, o Chile se apresenta como mais avançado nos movimentos contestatários da
prefeitorização, pois que “a descentralização foi uma forma de transferir despesas para os
municípios em meio à grande crise que envolvia a América Latina e, de quebra, debilitar o
sindicato dos professores". O professor 7 Ernesto Treviños explica que,
562F562F

na base da argumentação, lembra, estava o direito de escolha dos pais, e
a ideia de que a competição das escolas por alunos alavancaria a
qualidade, deixando para trás as que ofereciam pior ensino. Por isso, a
municipalização se deu a partir de um sistema de “financiamento
compartido”. Ao mesmo tempo que o governo federal descentralizou a
gestão educacional, introduziu um processo de privatização, traduzido
na criação de um sistema de vouchers. (CAMARGO, 2012).
De um lado, as heteronomias engendradas – o trabalho de professores e psicólogos
prescritos por forças e leis externas: respectivamente, políticas de aprovação automática e
medicalização -, de outro, os efeitos na forma das relações de paranoia, ameaça, competição
e desconfiança entre os trabalhadores, e os efeitos reais de adoecimento no magistério, a
afetar o quadro de professores.
Entre 1998 e 2010, houve a ascensão do número de alunos considerados especiais
nas escolas comuns em 1.000%. Em 17 de novembro de 2011, o governo federal lança um
novo Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – o “Viver sem Limites”, que
Secretário de Educação da pequena Cândido Rodrigues (SP) e mestre em Educação pela
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
7 O professor Ernesto Treviño é doutor em Educação por Harvard e diretor do Centro de Políticas
Comparadas de Educação da Universidade Diego Portales.
6
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revoga o decreto 6.571, considerado por muitos um avanço nas discussões em educação
inclusiva, porque concedia o caráter complementar ao atendimento por escolas e classes
especiais, como as associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE´s). No entanto,
durante a leitura do relatório do Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020 na Câmara
dos Deputados, em dezembro de 2011, foi exposto que a meta número 4 que dava ênfase à
inclusão, abre a possibilidade para a assistência em classes, escolas ou serviços públicos
comunitários e ONG´s para os alunos especiais, sempre que não for possível a inclusão nas
escolas regulares.
Se este novo PNE favorece a exclusividade do ensino em escolas especiais ou centros
especializados em educação, corremos o risco ainda da aceleração dos processos de
medicalização na escola pública e na sociedade, na medida em que aprisiona a autonomia
do professor com a legitimação das exigências de diagnósticos para os atendimentos
especializados dentro e fora da escola. Com isso, ata a atividade do trabalho do psicólogo à
avaliação do aluno para encaminhá-lo à área médica, diagnosticando múltiplas doenças do
aprendizado. Isto tem sido uma prática que alivia o medo da culpabilização do professor
pelo fracasso escolar.
Como enfatiza Grabois 8 (2012), [...] o texto do PNE, que atrela a oferta do
atendimento especializado ao “diagnóstico” da necessidade do aluno, retoma um modelo
clínico da educação para pessoas com necessidades especiais,
563F563F

o que pode agravar essa realidade. “Com o retrocesso para o paradigma
da medicalização, as desculpas para não ter as crianças com deficiência
nas salas de aula da rede regular devem aumentar, uma vez que para
alguns pareça mais fácil direcioná-las a escolas especiais do que aplicar o
direito e colocar todos os aparatos necessários na escola comum”. Essa
não é a única crítica feita pela advogada, para quem “todos foram pegos
de surpresa” com a mudança da meta número 4. “O texto faz parte de
uma articulação política que defende os interesses de alguns e
responsabiliza a pessoa com deficiência”, afirma, fazendo referência à
expressão “sempre que não for possível sua integração nas classes
comuns”. (Cf. GRABOIS apud PLOENNES, 2012, grifos meus)
Através de alguns fragmentos intertextuais, isto é, - outros textos, a exemplo, que
versam sobre a questão da inclusão educativa inseridos previamente nos registros entre os
atores e a lhes inspirar o debate -, estudamos o diálogo entre professores e equipe técnica,
numa reunião pedagógica. Debatemos questões inseridas no contexto micropolítico da
educação inclusiva e das práticas de medicalização, revelando-nos impasses entre as
demandas de professores pela institucionalização de alunos ao exigirem do psicólogo os
encaminhamentos de alunos com dificuldades de aprendizagem por problemas no ensino.
O NAEE (Núcleo de Atendimento Educacional Especializado do município de Antares) é o
órgão para onde os professores encaminham os alunos para que os psicólogos ratifiquem
as deficiências e deem prosseguimento à medicalização e ao envio da criança à escola
especial:
Coordenação da equipe técnica:
- Será que estamos fazendo pelo aluno quando lutamos no dia-a-dia pelo
funcionamento da Lei ? É errando que se aprende. Cada um tem sua
responsabilidade. Vamos arregaçar a manga e fazer a nossa parte. O que
é adaptação curricular? Quem é meu aluno incluso? Aquele que tem
laudo? Com severas dificuldades? Para o médico não é aluno incluso o
Cláudia Grabois. Advogada, membro da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária
(CDHAJ) da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio (OAB-RJ) de Janeiro.
8
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chamado especial. Para que ter adaptação curricular? [...] se meu aluno
possui um laudo, posso ter certeza que isto afeta seu aprendizado.
Nenhuma turma é cem por cento homogênea, e nem por isso teriam cem
por cento de aprendizagem... Como trabalhar a aprendizagem do aluno!?
Precisa conhecer seu aluno, ler o histórico, seu arquivo [na escola], ver se
tem laudo na pasta, conhecer a família deste aluno; se você não conhecer,
ele pode travar... Para partir para a adaptação curricular precisa saber até
onde o aluno vai. Se não conseguir, a culpa é do professor? [...] Pensar em
adaptação é pensar o que o aluno precisa aprender para a vida. São
nossos desafios maiores dois alunos: um com paralisia cerebral, e outro
com déficit auditivo.
Professor 1: - o professor não tem tempo para isso.
Coordenação SAFE: - é responsabilidade sim dos professores na
adaptação curricular.
Professor 1: Não sabemos como fazer e ninguém sabe nos ajudar. E já
pedimos socorro... Nós nem sabíamos se era possível fazer... Estamos
boiando.
Professor Z: - Mas como não se preocupar com isso, se não há nenhum
curso de capacitação pela Secretaria de Educação?! É o que está
acontecendo em alguns lugares: a questão da adaptação curricular é
difícil sem recursos.
Coordenação SAFE: -A equipe técnica propôs ter de sentar e selecionar
e dentre os conteúdos o que os alunos necessitam para a vida...
Espera-se que ele aprenda o que se planejou para ele.
Nesta última fala, como ensinar o que os alunos precisam para a vida, se o que se
pretende e se propõe com este discurso é a redução, duplipensada 9 como expansão, quando
a gerente de equipe, destaca a palavra vida, que nos daria a noção de expansão, se as práticas
não evidenciassem o contrário, considerando ainda que, mesmo o necessário para a vida,
nunca se encontraria só na escola?
No que se refere ao aprender o que se planejou para ele, é notável a não inclusão do
aluno no processo ensino-aprendizagem. É preciso que ele se adapte ao currículo, agora
mais reduzido do que quando chegou para seus executores. O professor 1 argumenta: “- Por
que a aluna como déficit auditivo não foi alfabetizada na escola especial?” Ao que uma outra
professora presente, - tutora da aluna em questão e educadora no NAEE -, responde que a
aluna precisa ser alfabetizada em libras. O professor continua: - A diretora da escola especial
diz que eu tenho de fazer prova para a aluna... e, dirigindo-se à orientadora educacional,
profere: “- vou te chamar no dia da prova para você ver se ele faz; ele não faz nada de
diferente.”
564F564F

Coordenação SAFE: - mas aí é uma questão psicológica dela que precisa
ser trabalhada, a indisciplina dela precisa ser trabalhada [olhando para
mim].
Cf. George Orwell. 1984. Companhia das Letras: São Paulo, 2009 O conceito de duplipensar
(doublethinking) define-se como uma transmutação de verdades, e nesta direção dois modos de
pensar deveras antagônicos podem coexistir nas práticas discursivas e não discursivas de uma
pessoa, como na lógica na fala do professor 1 supra-assinalada: conhecer o necessário para a vida de
dentro da escola.
9
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Professor 1: - a professora está sobrecarregada [da escola especial]. O
aluno X é “incluso”.
Orientadora Pedagógica: - Ele não é incluso.
Professor 1: - mas ele é analfabeto. Eu queria saber porque o psicólogo
não medica...
Professora da escola especial: - psicólogo não medica.
Professor 1: - não medica porque é contra a medicalização!
Psicólogo: - não, o psicólogo não medica porque não é médico.
Professor 1: - mas faz testagem! [...]
[...] Coordenadora SAFE: - a equipe da escola especial esteve na escola;
será que a equipe não se aproxima do professor!?
Professor 2: - sobre alguns alunos... Uma aluna W, nós detectamos
problemas aos oitos anos, e parece que as pessoas adiam para
encaminhar ao NAEE (escola especial)...
Um dos participantes da reunião informa: “- no início, houve uma rejeição. O que o
aluno X está fazendo numa escola para doentes? - Descobri então o trabalho da
alfabetizadora do NAEE.” Enquanto o professor 2 indaga: - é que parece que não queremos
alfabetizar os alunos. Não estou dizendo que você não faz os encaminhamentos [dirigindose à coordenadora da equipe técnica]..., o professor 3 (alfabetizadora da escola Alpha/turma
1.º ano) aponta “dois casos”: “- de dois alunos que têm dificuldades na alfabetização, e nada
foi feito...”
Escola Alpha, em sete de fevereiro de 2012

UMA CONVERSA INFORMAL NO REFEITÓRIO E TRÊS REUNIÕES EM FORMATO DE
COLEGIADO
Em fevereiro de 2012, a gerência da escola Alpha, com mais de dez anos de atuação,
havia sido substituída. Eu chego e já verifico várias mudanças na organização da escola.
Restringem-se os acessos a alguns espaços, como à secretaria escolar e à cozinha onde antes
todos circulavam.
A diretora disse que esteve conversando com o prefeito, a sub-secretária e a
secretária de Educação, que lhe disseram para estar atenta a esta escola. “Preciso saber tudo
o que está acontecendo na escola”, - diz ela. “- Esta escola vai ser muito visada este ano,
porque mudou de diretora”. Nesta penúltima reunião entre as equipes SOPE (OP e OE), SAFE
(psicólogo e assistente social), e com a diretora e o diretor adjunto, três mães de alunos e
dois professores, a diretora nova relata o “caso” de um aluno que, no 3.º ano (antiga 2.ª
série), ainda não sabe ler nem escrever. Ela insiste em que este aluno deva ser encaminhado
para a escola de ensino especial (NAEE). Levando em conta que daquele aluno nada
sabíamos, pois era transferido do CIEP, em seu recente episódio de municipalização, era o
nosso primeiro dia de trabalho após as férias e a primeira reunião do ano, a situação
revelava-se como um exagero, e nos dava certeza que o desfecho já premeditado para aquele
encontro com os pais era convencê-los do encaminhamento. O objetivo único era de
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encaminhar o maior número de alunos a qualquer custo, e com qualquer dificuldade para a
escola especial.

RELATÓRIO MAJORITÁRIO (PRÉ-CRIME)
A administradora da escola nos pressiona quanto o encaminhamento e continua a
se justificar pela exigência do encaminhamento:
Eu vou brigar sempre com você sobre isso! Ela, [a mãe] não vai te falar
nada, ela só chora, não podemos ficar mais com burocracia! Quer papel?!
Eu encaminho! - O aluno deve estar entre seus iguais! Isto é o mais
importante: - inclusão social... Eu penso muito nas crianças... Eu ajo em
defesa dos direitos das crianças.
No final deste primeiro encontro do dia, diretora avisa que marcará
reunião com a coordenadora de equipe, taxativa: “sem muita burocracia
que eu sou prática! Trabalhei na FUNABEM 10 10 anos!” A mãe do aluno
chora muito, e a diretora diz que é um sofrimento em função de um
problema de aprendizagem que já se arrasta há tempos. E ela está
disposta a superar a diretora anterior, Ágatha, com o alcance de sua
superprodutividade: - Através do cumprimento das metas agressivas e
lucrativas dos encaminhamentos de alunos ao NAEE e/ou às
especialidades médicas, psicológicas e outras. Eu disse à diretora que
seria preciso conversarmos mais sobre a questão, conversar com os
integrantes da SAFE não presentes, inclusive com a coordenadora:
56F56F

Diretora: “- a coordenadora foi minha aluna! Ela não vai discordar...
Tenho certeza que a Pipa vai agilizar este encaminhamento... Nós temos
muitos alunos com problemas, muitos alunos com problemas... Vocês
podem achar que eu sou ansiosa... Eu luto pela Educação, pela confiança
que me depositaram... Qual o projeto da escola para esses alunos?”
A diretora e os professores saem da sala de leitura onde se fazia a reunião, e
podemos ficar as equipes apenas, com os pais. Escutamos e a mãe do aluno, que diz que
estava chorando porque sua mãe falecera há alguns dias. No turno da tarde, em reunião para
decidir o encaminhamento, a direção retoma o assunto, e diz querer que a psicologia o
encaminhasse naquele momento 11. Eu provoquei alguns questionamentos em meio às falas
no grupo, e perguntei se ela conhece o trabalho do psicólogo na escola, e como era a política
dos encaminhamentos na escola estadual onde trabalhou. A diretora afirma que, nessa
escola, eles passavam a responsabilidade para os pais, pois não havia equipe técnica.
56F56F

A cidade das escolas da pesquisa tinha um internato-escola chamado Escola Rodolfo Fuchs,
entidade da FACR – Fundação Abrigo do Cristo Redentor, que mantinha convênio com a antiga
FUNABEM – Fundação para o Bem-Estar do Menor recebendo crianças e jovens com 8-18 anos
desamparados e órfãos egressos da capital do Estado do Rio de Janeiro e dos abrigos da região sulfluminense.
11 No Regimento Interno da Secretaria de Educação era previsto que apenas o (psico) pedagogo, o
psicólogo ou o fonoaudiólogo da equipe técnica poderia fazer a avaliação e o encaminhamento dos
alunos para atendimento educacional especializado - AEE. A psicopedagoga estava ausente há três
meses por conta de uma cirurgia, então entendi em parte o desespero daquelas pessoas. Sabiam que
eu não faria o encaminhamento automático para o NAEE. Questionei a exigência e a obrigatoriedade
de que o aluno tivesse aulas de alfabetização à distância, ou seja, na escola especial, e o não haver
trabalho da equipe dirigente e técnicos da escola pela alfabetização na própria escola, considerando
ainda que a unidade tinha aulas de reforço.
10
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A gerência estava com pressa pela produtividade dos encaminhamentos médicoassistenciais para a escola especial como caminho para atender no menor prazo possível as
demandas da população com relação aos problemas do ensino-aprendizagem. Objetivam
acelerar comprimindo o tempo necessário para os resultados na linha-de-produção. São
regras de eficiência e eficácia que são tensionadas na expectativa de que sejam
operacionalizadas na escola.
Irrompem os medos com relação às iminentes reclamações dos pais dos alunos, ou
da comunidade escolar em um ano de eleições municipais. Com isso, a medicalização e os
registros pré-crime nos encaminhamentos dos alunos para neurologistas e escola especial
representam um aparato tecnológico de cuidado, como garantia imediata da contenção dos
conflitos de todo tipo na escola: entre pais e entre os trabalhadores, no entanto, o que a
escola produz é uma real implosão das tensões inevitáveis, como uma verdadeira bombarelógio. O que interessa à gerência, à Secretaria e replicantes 12 é manutenção dos atuais
grupos no executivo municipal por meio da satisfação total da clientela formada pelas
famílias dos alunos.
Depreende-se que as micropolíticas de medicalização se estendem como
instituições de controle a céu aberto. A máscara do especialista passa ao corpo da diretora
da escola, que espera que o psicólogo seja mais um de seus andróides. Não há tempo à
tolerância aos desvios, a aderência e o compliance 13 devem ser totais. Seguindo a missão de
muitos estabelecimentos bancários, a escola deve garantir a satisfação total de funcionários,
clientes (comunidade-famílias) e fornecedores.
Nossos questionamentos à ordem de encaminhamentos sem precedentes ao NAEE
desafiam a compressão do tempo, na medida da contenção das queixas da clientela escolar,
ou da prevenção dos riscos de conflitos com a corporação educacional. Na política de
medicalização e hierarquia para todos, com exames-diagnósticos que declaram o não-saber
do outro - silenciando-o - ,e prescrições de metas, correções e culpas, quem será o doutor?
Enquanto procuramos culpados individualizados, e produzimos “campos especializados de
concentração” entre nós, tornam-se cada vez mais invisíveis as grades. Se não as
enxergamos, mais adiada se faz a luta por mudanças necessárias, urgentes, e insurgentes!
Neste momento, o que nos interessa é a crítica e a contestação às grades implantadas
pelos fornecedores estrangeiros (neocolonialistas) à escola, e incorporadas por muitos de
seus atores. Para contestarmos as práticas de medicalização é preciso entender que suas
forças não estão em um só lugar, mas em trânsito entre os corpos na escola, petrificando-os
com a inoculação de automatismos-máscara de todo tipo: corporativismos empresariais,
religiosos, eleitorais, extrajudiciários e policiais, entre outros, se justapõem também como
registros pré-crime aos encaminhamentos médico-assistenciais, consolidando visões
estigmatizadas da infância e adolescência na escola.
A medicalização é parte da estratégia de controle social, ético e político dos corpos,
e das populações, como do corpus escolar; ao contestar as forças de controle macro e
micropolítico que nos fornecem as máscaras, o desafio está na produção astuciosa e tática
567F567F
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12 Metáfora que utilizo para por em evidência aqueles funcionários da escola que não medem esforços

em aderir às grades - regras da escola-empresa, - combatendo os questionamentos e diferenciações
possíveis, assim como dão seu aceite porque têm seus interesses em participar do grupo dominante
devido a interesses eleitorais. Replicante ou andróide é um conceito utilizado no filme Blade Runner,
para indivíduos que são cópias genéticas dos seres humanos, espécies de robôs construídos com o
avanço da engenharia genética, baseado na estória futurista de Philip K. Dick, Do Androids Dream of
Electric Sheep? São agentes que replicam as normas no sentido das grades gerais: de medicalização,
pré-crime, aprovação automática, sistemas apostilados para os secretários de educação e metas
eleitorais agressivas para os diretores.
13 Na linguagem corporativo-empresarial, compliance é a conformidade que os funcionários devem
ter aos normativos da corporação. Fator necessário à manutenção da disciplina, e para garantir que
os trabalhadores defendam as normas da empresa, sejam vigilantes quanto à segurança das
informações, num banco, a exemplo, denunciem os desvios como uma prerrogativa e sejam avaliados
pelo não cumprimento.
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de registros dissonantes como reposicionamento revolucionário das práticas coletivas na
escola.

REFERÊNCIAS
CAMARGO, P. Descentralização à Chilena. Revista Educação, São Paulo, ed. 178, 2012.
______. Parceria em Descompasso. Revista Educação, São Paulo, ed. 178, 2012.
DEJOURS, C. Subjetividade, Trabalho e Ação. Revista Produção, v. 14, n. 3, p. 27-34, set./dez.
2004.
HARPER, D. The Politics of Paranoia: Paranoid Positioning and Conspiratorial Narratives in
the Surveillance Society. Surveillance & Society, London, UK, v. 5, n. 1, p. 1-32, 2008.
MACHADO, A. M. A Produção de Desigualdade nas Práticas de Orientação e Intervenção. In:
MEIRA, Marisa; FACCI, Marilda Gonçalves; TULESKI, Silvana. A Exclusão dos “Incluídos”:
contribuições da psicologia da educação para uma crítica à patologização e medicalização.
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008.
PLOENNES, C. O impasse da Inclusão. Revista Educação: Políticas Públicas/Educação
Inclusiva, São Paulo, ed. 177, 2012.
ROCHA, M. L. Saúde e Trabalho: a educação em questão. In: BRITO; BARROS; NEVES;
ATHAYDE (orgs.). Trabalhar na Escola?: “Só Inventando o Prazer”. Rio de Janeiro: Edições
IPUB/CUCA, 2001.
SARAIVA, K. Educação à Distância e Noopoder. Revista Paidéi@, Santos, v. 1, n. 2, dez. 2008.

– 1403 –

1
569F569F

Mirele Corrêa
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB
Monique Cristine Francener Hammes Schütz
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB
RESUMO: Este trabalho é o resultado de um estudo desenvolvido junto ao Grupo de
Pesquisa Políticas de Educação na Contemporaneidade. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, bibliográfica, de cunho exploratório que tem por objetivo problematizar a
infância na sociedade contemporânea, reconhecendo esse período da vida como dispositivo
de controle sobre os corpos nessa sociedade caracterizada como Biopolítica que
evidenciam-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Os principais
autores que fundamentam esta pesquisa são Michel Foucault, Gilles Deleuze, Maria Isabel E.
Bujes e José Gonçalves Gondra. Por meio de uma trajetória histórica das sociedades que se
iniciam desde a Soberana, passando pela Disciplinar, a pesquisa busca conceituar a atual
sociedade de Biopolítica e evidencia que as formulações de infância não são isentas de
poder, pelo contrário são efeitos dos jogos de poder e vontades de saber que controlam e
regulam condutas.
PALAVRAS-CHAVES: Sociedade. Biopolítica. Infância. Poder.
ABSTRACT: This work is the result of a study conducted by the Research Group Education
Policies in Contemporary. It is a qualitative research, literature, exploratory nature which
aims to discuss childhood in contemporary society, recognizing this period of life as a
control device on the bodies that society characterized as Biopolitics that are evident in the
National Curriculum Guidelines Early Childhood Education. The main authors who support
this research are Michel Foucault, Gilles Deleuze, Maria Isabel E. Bujes and José Gonçalves
Gondra. Through a historical trajectory of the companies that start from the Sovereign,
through Discipline, the research seeks to conceptualize the current society of Biopolitics and
evidence that childhood formulations are not without power, on the other hand are effects
of power games and wants to know which control and regulate behavior.
KEYWORDS: Society. Biopolitics. Childhood. Power.

INTRODUÇÃO
O presente estudo problematiza a infância na sociedade contemporânea,
reconhecendo esse período da vida como um dispositivo de controle sobre os corpos nessa
sociedade caracterizada como Biopolítica. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
bibliográfica, de cunho exploratório.
A infância evidencia-se na Modernidade, quando determinadas características
universais da criança são percebidas e ela torna-se parte da população a ser medida e
calculada, alvo de instituições e objeto de saber. No entanto as ideias sobre a infância
alteram-se, seus discursos constituem práticas, ideias e ações voltadas às crianças que
naturalizam os conceitos e camuflam as relações de poder, que se constituíram
historicamente.
Por meio de estudos realizados acerca das obras de Michel Foucault e Gilles Deleuze,
já não estamos mais vivenciando uma Sociedade Disciplinar, tal qual era evidenciada na
Este trabalho foi desenvolvido sob a orientação da Profª. Dra. Gicele Maria Cervi, a partir dos
estudos realizados no Grupo de Pesquisa Políticas de Educação na Contemporaneidade.
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Modernidade. As sociedades, com o passar do tempo vão se reformulando, se
complementando, elas não se extinguem e deixam de ser. Contudo, estamos vivenciando
hoje, conforme os autores, uma sociedade em tempos de Biopolítica, ou seja, onde o governo
regulamenta a população através de um poder exercido sobre todos os aspectos da vida
humana, gerando uma nova tecnologia política de dominação que se aplica aos corpos
numeráveis que se constituem como problema econômico, político e social.
A Biopolítica procede por massificação da multiplicidade global, sendo a arte de
governar, por meio de procedimentos destinados a dirigir a conduta dos homens
(GADELHA, 2009). Foucault (1997 apud GADELHA, 2009, p. 121) considera a arte de
governar como a “atividade de direção dos indivíduos ao longo de suas vidas. Colocando-os
sob a autoridade de um guia responsável por aquilo que fazem e lhes acontece”.
Sendo assim, a infância nesta sociedade se organiza sob novas bases, em que o
objetivo do governo passa a ser a população, e as crianças passam a ser alvo privilegiado
dessas operações de administração dos corpos, que visam uma gestão calculista da vida.
O trabalho estrutura-se em duas partes. Primeiro, discute-se o que é a Biopolítica e
no segundo momento, problematiza-se os discursos sobre a infância nesta sociedade, que
evidenciam-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

PARA INÍCIO DE CONVERSA: O QUE É BIOPOLÍTICA?
O discurso da Biopolítica começou a ser considerado no final do século XIX e início
do século XX. No campo acadêmico esses estudos acerca desse novo discurso social,
iniciaram-se recentemente na década de 90.
Por meio dos muitos estudos genealógicos realizados por Foucault na tentativa de
compreender o funcionamento e o jogo de poder das sociedades desde a soberana à
sociedade disciplinar, ele iniciou uma pesquisa que dava conta de compreender a próxima
sociedade que viria ilustrar os novos tempos, denominada por ele de sociedade em tempos
de Biopolítica.
Para compreendermos o que este novo conceito quer explicitar, temos que antes de
tudo compreender que o tempo histórico, na qual fazemos parte, foi e é constantemente
marcado por diversos processos de transformação. Michel Foucault em muitas de suas
pesquisas focou seus estudos aos modos de vida marcados pelas sociedades soberana e
disciplinar. Contudo, em seus escritos, deixou claro que o tempo da sociedade disciplinar
estava acabando, e que Deleuze seria responsável por ilustrar a nova sociedade. Antes que
nos atenhamos a estudar essas sociedades, devemos ressaltar que nenhuma sociedade
acaba, se extingue, some. As sociedades se reinventam e se complementam. Por mais que as
sociedades se modernizam, as marcas de cada uma delas ainda são visíveis e sensíveis
(FOUCAULT, 2010).
A sociedade soberana evidencia-se por volta do século XVI. É marcada pelo Rei que
sanciona as leis e os súditos obedecem. A justiça é feita por sua ordem e palavra, na qual
manda executar, matar, todo aquele que infringir as regras. A disciplina e a moralidade eram
internalizadas pelo medo de morrer, pois a morte estava visível aos olhos de todos.
Entretanto, por volta do século XVII e XVIII, principalmente na Europa e nos Estados
Unidos, a justiça penal vai se reformulando, aparece uma nova teoria da lei e do crime, uma
nova justificação moral que dá ênfase à humanização e à definição do caráter
essencialmente corretivo da pena. Desaparece o suplício, pois “a execução pública é vista
então como uma fornalha em que se acende a violência” (FOUCAULT, 2010, p. 14). A punição
deixa o campo da visibilidade e entra no campo da consciência abstrata, “[...] a certeza de ser
punido é que deve desviar o homem do crime e não mais o abominável teatro” (FOUCAULT,
2010, p. 14, grifo nosso). O crime passa a ser vergonhoso, e a condenação passará a ser
marcada no delinquente como um sinal negativo. O essencial agora é procurar corrigir,
reeducar. A punição deve atingir mais a vida do que o corpo. Entra em cena, a prisão, que
ostentará medidas de sofrimento físico, ou seja, um castigo incorporal, “pois não é mais o
corpo, é a alma. À expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo que atue,
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profundamente, sobre o coração, o intelecto, a vontade, as disposições” (FOUCAULT, 2010,
p. 21).
[...] dar aos mecanismos da punição legal um poder justificável não mais
simplesmente sobre as infrações, mas sobre os indivíduos; não mais
sobre o que eles fizeram, mas sobre aquilo que eles são, serão, ou possam
ser. [...] começam a julgar coisa diferente além dos crimes: a “alma” dos
criminosos (FOUCAULT, 2010, p. 23).
Mudam-se os objetivos, muda-se a sociedade, para que a punição da alma aconteça,
é necessário medidas de disciplinamento, medidas e técnicas adequadas de controle do
indivíduo. Desta forma,
[...] viram-se aparecer técnicas de poder que eram essencialmente
centradas no corpo, no corpo individual. Eram todos aqueles
procedimentos pelos quais se assegurava a distribuição espacial dos
corpos individuais (sua separação, seu alinhamento, sua colocação em
série e em vigilância) e a organização, em torno desses corpos
individuais, de todo um campo de visibilidade. [...] toda essa tecnologia
que podemos chamar de tecnologia disciplinar do trabalho. Ela se instala
já no final do século XVII e no decorrer do século XVIII (FOUCAULT, 1999,
p. 288).
Muitos fatores entraram em questão nos julgamentos, passou-se a avaliar as
aspirações, os instintos, as enfermidades que levaram à realização do crime. A loucura
passou a ser considerada, e com ela milhares de especialistas passaram a fazer parte do
sistema penal, entre eles: psicólogos, psiquiatras, educadores, magistrados, etc. A prisão
deixou de ser o único espaço de detenção, para dar lugar aos manicômios, hospitais de
tratamento, etc.
Foucault assinala que antes de tudo devemos analisar os sistemas punitivos
concretos como fenômenos sociais, e “mostrar que as medidas punitivas não são
simplesmente mecanismos “negativos” que permitem reprimir, impedir, excluir, suprimir:
mas que elas estão ligadas a toda uma série de efeitos positivos e úteis que elas têm por
encargo sustentar” (FOUCAULT, 2010, p. 28).
Em nossas sociedades os sistemas punitivos devem ser analisados como uma
economia política do corpo, mesmo não sendo aplicados castigos violentos no corpo físico,
é sempre do corpo que se trata, da sua força, da sua utilidade, da sua docilidade, da sua
repartição e submissão (FOUCAULT, 2010). Trabalha-se no corpo, para afetar a alma e o
inconsciente.
Este investimento político do corpo está ligado, segundo relações
complexas e recíprocas, à sua utilização econômica; é, numa boa
proporção, como força de produção que o corpo é investido por relações
de poder e de dominação; mas em compensação sua constituição como
força de trabalho só é possível se ele está preso num sistema de sujeição
(onde a necessidade é também um instrumento político cuidadosamente
organizado, calculado e utilizado); o corpo só se torna força útil se é ao
mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso. Essa sujeição não é
obtida só pelos instrumentos da violência ou da ideologia; pode muito
bem ser direta, física usar a força contra a força, agir sobre elementos
materiais sem no entanto ser violenta [...] (FOUCAULT, 2010, p. 29).
Alguns desses sistemas de sujeição do corpo, como já vimos, foram produzidos pelas
instituições escolares. Espaços inicialmente destinados a disciplinar o corpo, a moralizar os
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indivíduos às regras da sociedade e da religiosidade, a prepará-los mentalmente e
fisicamente para suportar um sistema de produção, consumo e competitividade. Todas
essas organizações técnicas pensadas na sujeição do corpo funcionam quase que como um
saber e um controle das forças que vão muito além da capacidade de vencê-las, Foucault
(2010) a chama de tecnologia política do corpo que começa aparecer na segunda metade do
século XVIII. Esse poder perpetua pela vida de todos os indivíduos, transpassa todos os
nossos meios relacionais e vivenciais, é uma tecnologia difusa, imperceptível, “impossível
de localizá-la, quer num tipo definido de instituição, quer num aparelho de Estado”
(FOUCAULT, 2010, p. 29), mesmo que saibamos que estes recorrem à ele, para se efetivar,
se favorecer, utilizam aparelhos e instituições para colocar em jogo o que chama Foucault
de microfísica do poder ou de Biopoder.
Esse conceito de Biopoder é explicado por Foucault como uma nova técnica de
poder, não disciplinar, que se utiliza de outros procedimentos e instrumentos não aplicados
propriamente ao corpo, mas
a vida dos homens, ou ainda, se vocês preferirem, ela se dirige não ao
homem-corpo, mas ao homem-vivo, ao homem ser vivo; no limite, se
vocês quiserem, ao homem-espécie. Mais precisamente, eu diria isto: a
disciplina tenta reger a multiplicidade dos homens na medida em que
essa multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais que
devem ser vigiados, treinados, utilizados, eventualmente punidos. E,
depois, a nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos
homens, não na medida em que ela forma, ao contrário, uma massa
global, afetada por processos como o nascimento, a morte, a produção, a
doença, etc. [...] temos um segunda tomada de poder que, por sua vez, não
é individualizante mas é massificante (FOUCAULT, 1999, p. 289).
O que se aplica em sala de aula é uma imposição de poder massificadora,
generalizadora, é uma modulação da alma dos escolares, é um adestramento do corpomente dos indivíduos, uma forma de punição. O aparelho escolar é um dispositivo do
biopoder. A escola que conhecemos hoje, a escola moderna, não existia na sociedade
soberana, ela foi produzida, idealizada e funcionou na sociedade disciplinar, e por centenas
de anos suas práticas foram voltadas para a produção de um corpo dócil, útil e por isso
sistemático, robotizado, reprodutor. Contudo, a sociedade mudou, se reformulou. Não
estamos mais vivendo numa sociedade disciplinar.
Por meio dos estudos acerca do biopoder, definidas no final do século XVIII, emerge
não mais um estudo político do corpo humano, mas o que Foucault (1999) chamaria de
“biopolítica” da espécie humana, e Deleuze – seu precursor – chamaria de Sociedade de
Controle.
É certo que entramos em sociedades de “controle”, que já não são
exatamente disciplinares. Foucault é com freqüência considerado como
o pensador das sociedades de disciplina, e de sua técnica principal, o
confinamento (não só o hospital e a prisão, mas a escola, a fábrica, a
caserna). Porém, de fato, ele é um dos primeiros a dizer que as sociedades
disciplinares são aquilo que estamos deixando para trás, o que já não
somos. Estamos entrando nas sociedades de controle, que funcionam não
mais por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação
instantânea (DELEUZE, 1992, p. 215).
Biopolítica caracteriza-se por um governo que regulamenta a população através de
um poder exercido sobre todos os aspectos da vida humana, ou seja, o biopoder, gerando
uma nova tecnologia política de dominação que se aplica aos corpos numeráveis que se
constituem como problema econômico, político e social.
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A biopolítica procede por massificação da multiplicidade global, sendo a arte de
governar, por meio de procedimentos destinados a dirigir a conduta dos homens
(GADELHA, 2009). Foucault (1997 apud GADELHA, 2009, p. 121) considera a arte de
governar como a “atividade de direção dos indivíduos ao longo de suas vidas. Colocando-os
sob a autoridade de um guia responsável por aquilo que fazem e lhes acontece”.
Foucault (apud Deleuze, 1992) situou as sociedades disciplinares nos séculos XVIII
e XIX, procedendo-as aos grandes meios de confinamento, em espaços fechados como na
família, depois na caserna, nas fábricas, no hospital e na prisão. Foucault (apud Deleuze,
1992) analisou muito bem o projeto ideal dos meios de confinamento, visível especialmente
na fábrica: concentrar; distribuir no espaço; ordenar no tempo; compor uma força
produtiva. Entretanto, Foucault era ciente da transição deste modelo social, que sucedia a
sociedade de soberania, e era ciente que a sociedade disciplinar também, iria transitar: “[...]
as disciplinas, por sua vez, também conheceriam uma crise, em favor de novas formas que
se instalavam lentamente e que se precipitariam depois da Segunda Guerra Mundial:
sociedades disciplinares é o que já não éramos mais, o que deixávamos de ser” (DELEUZE,
1992, p. 220).
Tudo passa a entrar em crise, a sofrer mudanças necessárias, os discursos de
reformas são generalizadas para a indústria, a escola, o hospital, a prisão. Para Deleuze
(1992) instala-se uma nova força, na qual a sociedade de controle passa a substituir a
disciplinar. Uma não é melhor ou pior do que outra, pois todas elas enfrentam as liberações
e as sujeições (DELEUZE, 1992).
Na sociedade soberana tirava-se a vida, na disciplinar deixava-se viver para ser
exemplo, na sociedade de controle interessa fazer viver, todos devem tolerar e dar chance.
Todos devem participar, estar em constante movimento, num processo contínuo e
permanente de atualização. Antes se procurava individualizar, agora se pretende tornar os
indivíduos dividuais, divisíveis, pois nos tornamos amostras, dados, mercados ou bancos
(DELEUZE, 1992).
A sociedade de controle pretende a todos controlar, de maneira que esse poder não
possa ser visível, tudo anda ligeiramente, o tempo corre, não há tempo para reflexão,
questionamento, são compromissos, trabalho, estudo, e nesse meio tempo o sistema flui
continuamente.
Essa sociedade globalizada, informatizada, é o resultado de uma mutação do
capitalismo que também, sofreu transformações. É o capitalismo do século XIX que se
caracteriza em concentração. Concentração de produção e de propriedades, que acabam
interferindo, ou melhor, nos sujeitando a esse novo sistema, a essa nova forma de viver.
É um capitalismo de sobre-produção. Não compra mais matéria-prima e
já não vende produtos acabados: compra produtos acabados, ou monta
peças destacadas. O que ele quer vender são serviços. E o que quer
comprar são ações. Já não é um capitalismo dirigido para a produção, mas
para o produto, isto, é, para a venda ou para o mercado. Por isso ele é
essencialmente dispersivo, e a fabrica cedeu lugar à empresa. A família, a
escola, o exercito, a fábrica não são mais espaços analógicos distintos que
convergem para um proprietário, Estado ou potência privada, mas são
agora figuras cifradas, deformáveis e transformáveis, de uma mesma
empresa que só tem gerentes. [...] As conquistas de mercado se fazem por
tomada de controle e não mais por formação de disciplina, por fixação de
cotações mais do que por redução de custos, por transformação do
produto mais do que por especialização da produção. [...] O serviço de
vendas tornou-se o centro ou a “alma” da empresa. [...] O marketing é
agora o instrumento de controle social, e forma a raça impudente de
nossos senhores. [...] O homem não é mais o homem confinado, mas o
homem endividado (DELEUZE, 1992, p. 223-224).
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O que move uma sociedade, todas essas relações de poder na qual somos sujeitados,
a essa organização de vida na qual fazemos parte, é devido aos ideais e objetivos dos jogos
de poder que se quer efetivar, que se quer afirmar. A obrigatoriedade da escola, a
necessidade de emprego, a moda, o lazer, a constituição de família, a necessidade religiosa,
o Senso, a segurança pública, o Sistema Único de Saúde-SUS, o Bolsa Família, o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB, a recuperação de presidiários, a inclusão de
deficientes nas escolas e no mercado de trabalho, as apelações de educação e formação, as
estatísticas, o estatuto social da infância, enfim, todos esses programas e discursos políticos
que nos fazem acreditar que tudo está ao nosso favor, ao nosso benefício, que somos sujeitos
de direitos, de autonomia e criticidade, são programas que mais do que isso, nos regulam,
nos controlam, nos submetem, nos sujeitam, nos cegam. É um jogo político, que se utilizam
de dispositivos para manipular a população, para nos fazer andar conforme seus interesses,
e no caso dessa sociedade o interesse está voltado para o capitalismo, o lucro e o consumo
as principais peças que fazem funcionar esse grande sistema.
“A biopolítica lida com a população, e a população com o problema político, como
problema a um só tempo científico e político, como problema biológico e como problema de
poder” (FOUCAULT, 1999, p. 293). A biopolítica trata de mecanismos reguladores da
população, na tentativa de fixar um equilíbrio, de otimizar. Mecanismos disciplinares
destinados a maximizar forças e a extraí-las. A biopolítica atua com um poder contínuo
sobre os indivíduos, é um poder que faz viver, diferente da sociedade soberana que fazia
morrer e deixava viver (FOUCAULT, 1999). A biopolítica é uma ação silenciosa do poder que
cega os indivíduos fazendo-os aceitar o que lhes é imposto, ou que simplesmente inibe seu
ato crítico acerca do funcionamento das coisas que o cerca e que o constitui, e esta é a
principal arma dessa maquinaria, implica em um poder que não mais “faz viver e deixa
morrer”, mas num poder que faz tão bem as pessoas viverem que se consegue fazê-las viver
no mesmo momento em que elas deveriam, biologicamente, estar mortas há muito tempo
(FOUCAULT, 1999), ou seja,
Agora que o poder é cada vez menos o direito de fazer morrer e cada vez
mais o direito de intervir para fazer viver, e na maneira de viver, e no
“como” da vida, a partir do momento em que, portanto, o poder intervém
sobretudo nesse nível para aumentar a vida, para controlar seus
acidentes, suas eventualidades, suas deficiências, daí por diante a morte,
como termo da vida, é evidentemente o termo, o limite, a extremidade do
poder (FOUCAULT, 1999, p. 296, grifo do autor).
Esse poder garante a vida, garante a segurança, garante a saúde, garante direitos.
Contudo é um poder “oculto”, que nos faz crer ser participativos, democráticos, autônomos,
livres, quando na verdade estamos sempre sob controle, uma vez que estamos sempre e
cada vez mais escolarizados.
Estar na escola é garantia de vida, é uma forma de segurança para nós e para o
Estado. Estar na escola é participar, é estar incluído, é avaliar, ser avaliado, se autogestionar,
por um tempo cada vez maior e cada vez mais cedo. Por isso a escola invade a infância, se
apropria dessa etapa da vida, institucionaliza esse período determinando especificidades,
condutas, comportamentos. A infância agora passa a ser alvo desse biopoder, para que
desde muito cedo essa criança passe a ser governada, controlada, regulada.
O próximo capítulo buscará fazer essa relação da infância que agora é pensada
dentro dos moldes da Biopolítica e para evidenciar que essa infância passa a ser concebida
diferente do que era nas outras sociedades, traremos algumas leis das Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Infantil para ilustrar esse tempo.
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A BIOPOLÍTICA DA INFÂNCIA
A forma como se percebe a criança, não é eterna e nem natural, as alterações que as
figuras de criança têm sofrido no espaço e no tempo apontam seu caráter sócio-histórico.
As transformações que afetaram a percepção da criança e da infância moderna estiveram
intimamente ligadas aos modos de alteração de socialização (VARELA e ALVARES-URIA,
1991).
A entrada das crianças na história é um fato recente. O mérito desde trabalho
pioneiro cabe ao historiador Philippe Ariès ao ter inaugurado uma nova compreensão
acerca da infância:
[...] situando-a como um acontecimento caracteristicamente moderno,
produto de uma série de condições que se conjugam e que estabelecem
novas possibilidades de compreensão de um fenômeno que antes de uma
realidade biológica, como se quis fazer crer, é um fato cultural por
excelência. Lançar um olhar sobre as crianças, circunscrever o âmbito das
experiências que lhes são próprias em cada idade, descrever os cuidados
de que elas devem ser objeto, estabelecer critérios para julgar de seu
desenvolvimento sadio, de sua normalidade, das operações necessárias
para garantir sua transformação em cidadãos úteis e ajustados à ordem
social e econômica vigente tornam-se preocupações sociais relevantes
apenas muito recentemente (BUJES, 2000, p. 26).
Segundo Bujes (2000), Ariès contribuiu por mostrar as mudanças de atitudes e os
sentimentos diante das crianças, que acabaram por se incorporar às mentalidades, fazendo
emergir um conceito de infância que se consolidou por volta do século XVII e que se
difundiu, a partir do século XVIII, dando a esta fase da vida humana um destaque até aí
jamais alcançado.
Na Idade Média a criança ao adquirir alguma desenvoltura física, era misturada aos
adultos, partilhando de seus trabalhos e jogos, transformava-se em homem jovem, sem
passar pelas etapas de juventude. Para tanto, a transmissão dos valores, dos conhecimentos
e a socialização da criança, não era asseguradas e nem controladas pela família, mas eram
garantidas pela convivência com os adultos, ajudando a fazer as coisas as quais devia
aprender (ARIÈS, 1981).
Segundo Ariès (1981) a passagem da criança pela família e pela sociedade era muito
breve e insignificante. Restringia-se aos primeiros anos de vida, em que existia um
sentimento superficial de “paparicação”, as pessoas se divertiam com as crianças. Se esta
viesse a morrer, alguns ficavam desolados, mas a regra geral era não dar muita importância,
pois logo outra criança a substituiria. Depois deste tempo era comum que a criança passasse
a viver em outra casa, que não a de sua família.
A família na Idade Média tinha por incumbência: a conservação dos bens, a prática
comum de um ofício, a ajuda mútua quotidiana num mundo em que um homem e uma
mulher isolados não poderiam sobreviver, não se tinha função afetiva. “O sentimento entre
os cônjuges, entre os pais e filhos, não era necessário à existência nem ao equilíbrio da
família: se ele existisse, tanto melhor” (ARIÈS, 1981, p. 11).
As trocas afetivas e as comunicações sociais eram realizadas fora da família, com
vizinhos, amigos, amos e criados, crianças e velhos, mulheres e homens, em que a inclinação
se podia manifestar mais livremente (ARIÈS, 1981).
A partir do século XVII, duas abordagens distintas alteram o estado do lugar
assumido pela criança e pela família. Primeiramente, a escola substitui a aprendizagem
como meio de educação. A criança deixa de ser misturada aos adultos e de aprender a vida
diretamente, através do contato com eles. A criança passa a ser separada dos adultos numa
espécie de quarentena, que segundo Ariès (1981) foi a escola, o colégio, iniciando-se um
processo de enclausuramento das crianças, ao qual se dá o nome de escolarização.

– 1411 –

A segunda abordagem corresponde aos movimentos de moralização dos homens
promovidos pelos reformadores católicos e protestantes ligados à Igreja, às leis e ao Estado,
com a cumplicidade sentimental das famílias. A família torna-se um lugar de uma afeição
necessária, devido principalmente a importância que se passou a atribuir a educação. Os
pais além de estabelecer os filhos em função dos bens e da honra, passam a interessar-se
pelos seus estudos e acompanhar com solicitude. Por tanto, a família passa a organizar-se
em torno da criança e a lhe dar tal importância, que segundo Ariés (1981):
A criança saiu de seu antigo anonimato, que se tornou impossível perdêla ou substituí-la sem uma enorme dor, que ela não pode mais ser
reproduzida muitas vezes, e que se tornou necessário limitar seu número
para melhor cuidar dela (ARIÉS, 1981, p.12).
A escola e o colégio, na Idade Média, tornaram-se o meio de isolar cada vez mais as
crianças, durante um período de formação moral e intelectual, de adestrá-las, por meio de
disciplina autoritária, separando-as da sociedade dos adultos (ARIÈS, 1981).
A partir do século XVIII estabelece-se um novo lugar para a infância, na nova
paisagem social, mas também nos novos raciocínios populacionais que se consolidam
(BUJES, 2000).
Mudam-se as relações entre adultos e crianças, numa sociedade que se organiza sob
novas bases, segundo Bujes (2000), a partir dos estudos de Foucault, pode-se afirmar que o
poder soberano perde a sua potência e é substituído por uma nova forma de governar. A
partir de um grande aumento populacional, expansão da base monetária e um notável
aumento da produção agrícola, emerge o problema da população que tem conexão estreita
com o “desbloqueio da arte de governar”. O modelo da família que orientava a arte de
governo perde sua potência. O objetivo do governo passa a ser a população. É preciso gerir
a vida dos indivíduos, agir diretamente sobre a população: estimular ou bloquear a taxa de
natalidade, prevenir a mortalidade, controlar os fluxos populacionais, entender a população
como sujeito de necessidades e aspirações. A família passa a se constituir em instrumento
privilegiado para o governo das populações (BUJES, 2000).
O poder soberano se exercia pela ameaça da morte, mas a partir das profundas
transformações, altera-se, e o direito à vida se impõe. É preciso nela investir e serão os
corpos dos indivíduos os novos alvos do poder. Exercer-se-á em duas direções: a do corpo
máquina e a do corpo espécie. É preciso adestrar os corpos, torná-los dóceis e úteis, mas ao
mesmo tempo, garantir sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos. No
entanto, o poder necessita também exercer-se sobre o corpo enquanto suporte de processos
biológicos. Há que garantir a vida, a saúde, a proliferação da espécie (BUJES, 2000).
Estabelecem-se intervenções e controles para regular tais processos, e as condições para
fazê-los variar: “as disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois
pólos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida” (FOUCAULT,
1997, p. 131).
Para Bujes (2000) as crianças passam a ser alvo privilegiado destas operações de
administração dos corpos, que visam uma gestão calculista da vida: tornam-se objeto de
operações políticas, de intervenções econômicas, de campanhas ideológicas de moralização
e de escolarização, de uma intervenção calculada.
Neste momento, adulto e criança se diferenciam e se distanciam. Esta operação
constitui a justificativa para a intervenção familiar e para a prática da educação
institucionalizada. É preciso garantir o mito da inocência da infância e inseri-la em
processos de controle e regulação cada vez mais sofisticados (BUJES, 2000).
Portanto, é na Modernidade que a criança se torna parte da população a ser medida,
calculada, ordenada e produziu-se um crescente conhecimento sobre a mesma, tornandose alvo de algumas instituições e objeto de saber (BUJES, 2003).
É neste contexto que surge a ideia de infância, tendo como berço a escola e a família
(MÜLLER, 2006). Para Bujes (2003), esta ideia de que a infância foi descoberta pressupõe
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que certas características universais da criança foram percebidas em determinado
momento histórico, de reflexão e atividade cientifica. As palavras usadas para descrever as
crianças e as infâncias são arbitrárias e históricas. Os discursos de investigação científica
sobre as mesmas são produtos das relações entre a verdade e o poder. Para tanto, torna-se
mais apropriado falar em invenção da infância moderna (BUJES, 2003).
A vida e a infância são organizadas a partir do saber médico, são classificadas,
repartidas em etapas e reconhecidas de atributos comuns, que chancela e autoriza
procedimentos, saberes, agentes, materiais, métodos e instituições especializadas em cada
uma das etapas da vida (GONDRA, 2010). Segundo Varela e Uria (1991) esses estágios,
capacidades lógicas e psicológicas criam uma espécie de infância universal que se sobrepõe
às condições sociais e culturais.
Gondra (2010) expõe que nos debates sobre a infância reconhece-se um traço
comum: um período da vida humana, constituída por um sistema normativo, características,
formas, competências e funções, precisas ou fluídas, ancoradas em sistema de ordenação,
que cada grupo social relaciona ao seu sistema valorativo. Contrapondo-se, Gondra (2010)
propõe tratar a infância como algo forjado, interessando explorar o próprio processo que
termina por delinear a força e os limites daquilo que o termo pretende descrever.
Ao tratar da infância como algo forjado, Gondra (2010) propõe analisar alguns
aspectos como ferramenta para pensar o termo infância, associando o “surgimento” da
infância à instituição e legitimação de uma concepção de vida recortada em etapas que se
apresentam nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil – DCNEI (2009).
Primeiramente, Gondra (2010) expõe que a partir do saber médico organizou-se
uma representação da vida e infância, tais como: alimentação, vestimentas, tipos de
atividades, desenvolvimento físico, intelectual e moral, demonstrando como o campo
pedagógico é invadido pelo saber médico, mesmo sendo distintos, partilham de tais
representações. Ao privilegiar este discurso médico, sublinha-se o aspecto da vida
segmentada, que articula a outros elementos, como configuração das famílias, funções
exercidas por homens, mulheres e crianças. Como é possível observar DCNEI (2009) que
define quem é esta criança:
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra,
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo
cultura (DCNEI, 2009, p. 12).
e propõe um currículo específico para promover o desenvolvimento integral da
criança de 0 a 5 anos de idade, composto por
conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes
das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico [...] que deve ter
como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação,
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes
linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à
confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à
interação com outras crianças. (DCNEI, 2009, p. 12 -18).
A Educação Infantil caracteriza-se como espaços institucionais não domésticos, com
obrigatoriedade de matrícula a crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março,
com as jornadas oferecidas em tempo parcial de no mínimo quatro horas diárias ou em
tempo integral, de sete ou mais horas diárias (DCNEI, 2009).
Tais aspectos relacionam-se a escola e a casa como instituições que reforçam o
caráter estratificado sobre vida, definindo um tempo de competência sobre a vida, que seria
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responsabilidade da casa e outro da escola. O Estado, interessado em disciplinar os corpos
e as populações, como forma de se legitimar e de se reproduzir, faz da escola uma agência
talhada para agir sobre essas formas, assim como o alargamento do tempo escolar, com a
entrada da criança cada vez mais precoce, sugere um alargamento da disciplina e do
biopoder (GONDRA, 2010).
As reconfigurações do mundo, da casa e do trabalho, exigem novas necessidades, a
Educação Infantil, contribui, também, para a institucionalização maciça da criança. As
crianças passam a ser descritas em termos de população, um corpo quantificável,
localizável, mensurável. Logo, pensar a infância como população é pensar medidas globais
para essa massa, que exigirá práticas governamentais dos aspectos próprios a esse conjunto
de seres (GONDRA, 2010).
Evidencia-se nas DCNEI (2009) propostas pedagógicas distintas de reconhecimento
da diversidade desta população como: culturas africanas, afro-brasileiras, indígenas e de
infâncias do campo.
A articulação do saber e poder emergem e terrificam determinadas ideias, como a
ideia de infância e das instituições que passam a sustentar determinadas práticas voltadas
para este segmento da vida (GONDRA, 2010). Não apenas a escola, mas outras instituições
passam a pensar em atividades específicas, aulas extra curriculares: dança, cursos de
línguas, pintura, esportes, canto, instrumentos musicais, entre outros, ampliando ainda
mais a carga horária das crianças. Há um investimento sobre a vida, para mais tarde se ter
o produto, o retorno de tal investimento. É um controle, um governamento, um modo de
ação que não age diretamente sobre os outros, mas que age sobre sua própria ação. É o
modo como o poder conduz condutas. Essas são exercidas em redes, em vários pontos do
aspecto social (BUJES, 2003). E podem ser observadas nos discursos sobre a criança e a
infância, pois constroem e moldam a maneira como pensamos, agimos e nos comportamos
em relação a elas (JAEHN e FERREIRA, 2012).
Portanto, as formulações de criança e infância não são isentas de poder, pelo
contrário, são efeitos dos jogos de poder e de vontade de saber. Um poder que seduz e que
acumplicia.

FINALIZANDO
O que viemos estudando até aqui, é que as relações e disputas de força e poder eram
há muitos anos atrás mantidas por meio de guerras e disputas bélicas travadas entre os
povos e Governos. Entretanto, as sociedades mudaram e se modernizaram, a política usa
outras armas para se efetivar. Na sociedade atual, a Biopolítica usa de diversos outros
dispositivos para impor seu poder, Foucault, considera que a política é a guerra continuada
por outros meios (1999). E realmente é, pois usa principalmente de meios para controlar e
regular a sociedade, fazendo-a caminhar por percursos que vem de acordo com seus
interesses.
Uns dos meios para regular a vida é através dos discursos voltados para a infância.
Buscamos entender que a infância que foi criada no início do século XVII, já não é mais a
mesma que se evidencia hoje na sociedade de Biopolítica, ela sofreu e sofre modulações
constantemente para estar sempre se reafirmando. A infância que conhecemos hoje foi
construída, e pretende constituir um sujeito (a criança) com determinadas características
universais, instituições e práticas voltadas para este segmento da vida, classificadas e
repartidas em etapas, reconhecidas de atributos comuns, como: procedimentos, saberes,
agentes, materiais, métodos e instituições especializadas.
Portanto, percebe-se que ao longo da história as crianças sempre existiram, como
seres biológicos de geração jovem, mas nem sempre houve a infância como categoria social
de estatuto próprio. Com o passar dos tempos os discursos sobre a infância alteram-se. É
preciso problematizar sobre esses discursos, pois constituem as práticas voltadas às
crianças, moldando o nosso pensar, ideias e ações. Realiza-se um controle sobre os
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discursos, que levam a naturalização dos conceitos e camuflam as relações de poder que se
constituíram historicamente.
Por fim, se a Biopolítica se caracteriza por um governo que regulamenta a população
através de um poder exercido sobre todos os aspectos da vida humana, então, a infância se
constitui como um desses aspectos.
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RESUMEN: Esta ponencia se constituye en una apuesta por establecer encuentros entre dos
tránsitos investigativos 3 que han tenido como punto de análisis las relaciones entre lo vivo
y la vida como formas de saber y objetos de ejercicio de poder en la configuración de modos
de ser actuales, de ahí que se propone problematizar estas relaciones a la luz de las prácticas
que constituyen el escenario educativo contemporáneo y el campo de acción posible de los
maestros, ahora bien, para poner en funcionamiento este campo de problematización se
recurre a categorías teórico-metodológicas propuestas en la caja de herramientas de Michel
Foucault, como saber en términos de las prácticas discursivas en relación con lo vivo y la vida,
y gobierno en tanto modo de ejercicio de poder que conduce la vida de los sujetos; así entonces
esta apuesta es condición para preguntarse por las posibilidades para que los maestros se
gobiernen, permitan a los otros gobernar sus vidas, y así conducirla de otros modos.
PALABRAS CLAVE: Vivo, Vida, Biología, gobierno, Subjetividad, Maestro
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RESUMO: A presente revisão constitui-se em uma tentativa de estabelecer a reunião de
duas pesquisas que têm como ponto de análise as relações entre o vivo e a vida como formas
de conhecimento e objetos do exercício do poder na configuração de formas de ser atuales,
portanto, propõe problematizar essas relações à luz das práticas que constituem o cenário
educacional contemporâneo e o campo de uma eventual acção por professores, no entanto,
para operar este campo de problematização é usado propostas teóricas e metodológicas
na caixa ferramentas de Michel Foucault, como saber em termos de práticas discursivas em
relação ao vivo e a vida, e do governo como uma forma de poder levando a vida do sujeito
exercício; bem, então esta aposta é condição para se perguntar sobre as possibilidades dos
professores para se governar, para que eles permitem que outros para governar suas vidas,
e assim levá-lo de outras maneiras.
PALAVRAS-CHAVE: Vivo, Vida, Biología, governo, Subjetividade, Maestro
ABSTRACT: This paper is a wager to establish encounters between two research transits
which have had as an analysis point the relations between life and alive as ways of knowing
and objects of power in the configuration of modes of being present, from there it proposes
to problematize this relations in the light of the practices that constitute the contemporary
educational scenery and the scope of teachers, however, to operate this problematization
field it is used theoretical and methodological categories proposed in Foucault’s toolbox, as
knowledge in terms of discursive practices in relation to the alive and life, and the government
Licenciada en Biología, candidata a Magíster en Educación, Profesora catedrática Departamento de
Biología, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia.
2 Licenciada en Biología, Especialista en Pedagogía, candidata a Magíster en Educación. Profesora
Ocasional Departamento de Biología, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia.
3 El tejido escritural que se presenta da cuenta de los encuentros entre dos trabajos de grado en curso
que se desarrollan en el marco de la Maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional
(Bogotá, Colombia), cuyos títulos corresponden a “Saberes y prácticas en relación con lo vivo y la
vida en la investigación del Proyecto Curricular Licenciatura en Biología de la Universidad
Pedagógica Nacional: ¿posibilidades para la configuración de sujetos?” y “Relaciones entre lo vivo y
la vida como objetos de poder en la escuela pública contemporánea colombiana. Una pregunta por
las prácticas de gobierno”
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as mode of power exercise that leads subject's life; and then this wager is condition to ask
about the possibilities for teachers to govern themselves and allow others to govern their
lives, and to lead it in other ways.
KEYWORDS: Alive, Life, Biology, government, Subjectivity, Teacher.

INTRODUCCIÓN
A continuación se presentan los puntos de encuentro entre dos propuestas de
investigación que plantean el problema de las relaciones entre lo vivo y la vida como objetos
de ejercicio de poder en la configuración y gobierno de los sujetos, de ahí que se desarrollen
tres apartados, el primero hace referencia a la perspectiva desde donde se moviliza el
problema que se ha propuesto en términos de una genealogía de las prácticas en relación
con lo vivo y la vida, el segundo apartado presenta la problematización de estas prácticas
en el marco del escenario educativo actual mostrando el despliegue de ejercicio de poder,
por último se visibilizan a modo de líneas de prospección los asuntos que tienen que ver con
las prácticas de gobierno en los maestros en tanto gobierno de sí y de los otros.

LAS RELACIONES ENTRE LO VIVO Y LA VIDA COMO OBJETOS DE EJERCICIO DE
PODER SOBRE LOS SUJETOS.
En investigaciones realizadas en el marco de la historia de los saberes escolares en
Colombia, se plantea como objeto la constitución de la Biología como saber escolar en
diferentes momentos históricos, particularmente entre los años 1940-1965 y
aproximadamente desde 1990 hasta el 2012, a través de estos tránsitos emerge la
problematización de ciertas prácticas en relación con lo vivo y la vida, entonces se plantea
la hipótesis que la constitución de la biología como saber en la escuela colombiana tiene que
ver con unas relaciones entre las formas de saber de lo vivo y unas apropiaciones en las
prácticas de vida de los sujetos, es en esta relación que se puede ver el ejercicio de poder
que recae sobre los sujetos asumiendo unos modos de ser, de pensar y de vivir.
El abordaje de este ejercicio de poder en un primer momento permite pensar en un
acercamiento a las prácticas biopolíticas en la escuela, en tanto que tiene que ver con la
regulación y control sobre la vida toda vez que allí se encuentran discursos y prácticas que
recaen no solamente sobre el cuerpo sino sobre el conjunto de la población regulando sus
prácticas de vida y condiciones de existencia, esto en términos de poner la mirada sobre los
procesos vitales como la nutrición, la reproducción, el crecimiento y desarrollo, además de
dinámicas a nivel poblacional como la natalidad, mortalidad, crecimiento de la población,
gestión de los recursos, etc.
En esa vía, se visibiliza que es posible tejer relaciones entre lo vivo y la vida como
campo de acción que permite a la vez la pregunta por el modo como nos estamos
constituyendo y la posibilidad de configurar un espacio de pensamiento de la estética, la
política, la filosofía y por supuesto la pedagogía, es así cómo se constituye a su vez en una
pregunta por sí mismos y por la posibilidad de configurar la vida, esta apuesta es ante todo
un “ensayo” en el decir de Foucault (2012), como parte del trabajo crítico del pensamiento
sobre sí mismos, se asume como una
“Prueba modificadora de sí mismo en el juego de la verdad y no como
apropiación simplificadora del otro con fines de comunicación es el
cuerpo vivo de la filosofía, si por lo menos ésta es todavía hoy lo que fue,
es decir una “ascesis”, un ejercicio de sí, para el pensamiento" p.15
Vale la pena reconocer que estas investigaciones se han fundamentado en la mirada
Arqueológica- genealógica propuesta por Foucault para leer las prácticas históricas a la luz
de las relaciones entre saber, poder y subjetividad, es decir, la pregunta por el qué, cómo, y
quién de la constitución de los discursos y las prácticas, es así como se entiende que las
relaciones que los producen han cambiado en diferentes momentos históricos a propósito
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de unos intereses y unas necesidades que se configuran allí, de unos saberes que se han
incorporado, actualizado, reforzado, o limitado, y de unos sujetos que entran en juego con
unas reglas en las que están inscritos.
Entonces siguiendo el esquema propuesto en la lectura de Foucault (1982) vale la
pena preguntarse ¿Cuáles son los documentos necesarios y suficientes para hacer aparecer
las relaciones entre lo vivo y la vida?, lo cual permitiría mencionar que se han revisado
documentos de distinta índole, entre ellos, artículos de investigación, trabajos de grado,
textos teóricos sobre el objeto, textos metodológicos, textos políticos y normativos, libros
de texto, políticas públicas, periódico, revistas, proyectos de investigación, entre otros.
De acuerdo a lo visibilizado en el archivo se encuentran tránsitos entre la biología
como saber escolar 4 y las relaciones entre lo vivo y la vida que suponen cambios de énfasis
o desplazamientos de la mirada, en esa medida, se plantea inicialmente el interés por la
Biología como saber en la escuela y las condiciones que la hacen posible en diferentes
momentos históricos. De ahí que estos estudios remiten a ciertas prácticas discursivas en
relación con lo vivo y la vida, por ejemplo la nutrición, la salud y la enfermedad, la
reproducción, la planificación familiar, el crecimiento de las poblaciones, la gestión de los
recursos naturales (Roldán & Velasquez & Machado, 1984), entre otros saberes que
permiten que permanezca la biología como saber en la escuela y que establece relaciones
fuertes entre lo vivo y la vida, sin embargo dichas relaciones desbordan el campo de la
biología como saber escolar dado que recaen directamente sobre los sujetos y su prácticas
de vida, así se retoma el desplazamiento de Foucault (2009), del conocimiento al saber y del
saber a las prácticas discursivas.
En esa medida al desbordar el campo de la biología como saber escolar, las
relaciones entre lo vivo y la vida, se ubican no solo en las prácticas biopolíticas sino que
permiten acercarse a una lógica distinta de poder que afecta en la configuración de sujetos,
y en ello la cuestión se ha enfocado en las formas de gobierno, de conducción de las
conductas, así también, “el desplazamiento consistió en lo siguiente: pasar del análisis de la
norma a los ejercicios de poder; pasar del análisis del ejercicio del poder a los
procedimientos, digamos, de gubernamentalidad” (Foucault, 2009; p 21)
Bajo este énfasis se ha desplazado una forma de entender al sujeto como resultado
de las relaciones entre saber y poder para pensarlo en términos de su constitución y
posibilidades de gobierno de sí y de los otros, se trata entonces de
573F573F

“pasar de la cuestión del sujeto al análisis de las formas de subjetivación,
y analizar esas formas de subjetivación a través de las
técnicas/tecnologías de la relación consigo mismo, o si lo prefiere, de lo
que puede denominarse pragmática de sí (Foucault, 2009; p 21)
Es así como se ha llegado a plantear la inquietud por las prácticas de gobierno a
propósito de las relaciones entre lo vivo y la vida, de modo que el encuentro de las
propuestas investigativas que se presentan aquí tienen que ver con unos tránsitos de la
biología como saber en la escuela a las prácticas de gobierno de la vida, casi en el mismo

El saber escolar se entiende como aquel saber que se posibilita mediante la reflexión y
problematización alrededor de la enseñanza,
un saber que se configura así mismo mediante lógicas políticas, sociales, culturales y econó
micas que permean lo que acontece en la escuela. En esa medida, el saber escolar se constituye a
través de las posibilidades que genera el maestro y de las relaciones que él como intelectual
establezca entre el saber que enseña, las particularidades de un espacio y territorio específico, en
ese sentido la biología como saber escolar no es la misma que la Biología como disciplina científica,
puesto que la primera le permite al maestro tomar lugar y generar cuestionamientos, encuentros y
relaciones diferentes que hacen que se produzcan y reconfiguren saberes y prácticas propias en la
escuela.
4
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sentido se encuentran los tránsitos de la biopolítica a las prácticas de gobierno, y con ello se
hace precisiones en el modo de entender el saber, el poder y el sujeto.
En cuanto al saber ya se ha dicho que la Biología como disciplina se agota frente a
todas las estrategias de gobierno de la vida, es decir, este saber puede decir y hacer ver
ciertas cosas sobre lo vivo y la vida, pero en el momento en que los sujetos se reconocen así
mismos como vivos o sus modos de vida es cuando se encuentran estas estrategias de
conducción de la vida de los sujetos. En relación con el poder se entiende que de lo que se
trata es de encontrar relaciones múltiples, posibles campos de acción y estrategias abiertas
en esos modos de conducción de la conducta en los sujetos, no se trata desde luego de definir
un modo de ser sino de encontrar en esa multiplicidad modos de gobierno de la vida; por
último y en consonancia con lo que se ha venido diciendo, la forma de entender a los sujetos
tiene que ver con la singularidad que le es propia, con el modo en que los sujetos se
relacionan consigo mismos y con los otros para conducirse y gobernar-se.
De acuerdo a lo anterior, se puede decir en palabras de Castro-Gómez (2010):
“Se hace la genealogía y la arqueología de las tecnologías de gobierno
para poder diagnosticar por qué nos conducimos hoy como lo hacemos,
por qué somos gobernados de esta forma en particular. En ese sentido la
analítica de la gubernamentalidad es una actividad problematizadora,
pues contribuye a “desnaturalizar” nuestra conducta presente” (p 49)
De lo que se trata entonces es de preguntarnos ¿Cuál es la actualidad de las prácticas
educativas y de las prácticas del maestro?, “¿Cuál es el campo actual de nuestras
experiencias?, ¿Cuál es el campo actual de nuestras experiencias posibles?” (Foucault, 2009;
p 39) y ¿cómo en esa actualidad de las prácticas educativas se producen prácticas de
gobierno y se generan posibilidades de gobierno en los maestros?

PRÁCTICAS DE GOBIERNO EN EL CAMPO EDUCATIVO. UNA PREGUNTA POR LOS
MAESTROS
En esta apuesta es posible situar las prácticas de gobierno en el campo educativo,
dado que es allí donde encontramos el despliegue del ejercicio de poder sobre los sujetos,
así como lo menciona Veiga- Neto “los procesos educativos –escolares o no escolares- nos
ofrecen buenos ejemplos de cómo operan el poder disciplinario, la biopolítica y los
dispositivos de normalización y seguridad. Ellos nos ofrecen un campo de observaciones y
de experimentaciones variadas y valiosas” (Veiga- Neto, 2013, p.85), entonces es posible
indagar cómo se constituyen estas prácticas en las lógicas contemporáneas, y cómo a
propósito de las relaciones entre lo vivo y la vida se configuran unos modos de ser y unas
posibilidades de gobernar sus vidas.
En esa medida, las relaciones entre lo vivo y la vida que circulan desde el escenario
educativo contemporáneo pasan por fuerzas de poder sobre los sujetos que permiten
generar saberes sobre el modo cómo se debe vivir, nacer, alimentarse, crecer, reproducirse
y en general todo lo que implica sus condiciones de vida, en ese sentido vale la pena mirar
cómo es que las relaciones entre lo vivo, en tanto saber y objeto de la biología, y la vida, en
tanto configuración singular, tienen mucho que decir respecto al modo de vivir de acuerdo
a sus procesos biológicos, pero también y aún más, sobre las formas de vida que se asumen
en este momento histórico y que se legitiman, emergen y se recrean en las prácticas
educativas relacionadas con la salud y la enfermedad (Moreno,2012) , el mejoramiento de
la calidad de vida (MEN, 1998), el uso de los recursos naturales (Valenzuela, 2011), la
construcción de pensamiento ambiental (Negrete & Prieto & Agudelo, 2010), los retos
biotecnológicos y los derechos fundamentales (Morente, 2011), el proyecto de vida
asociado a los derechos humanos, democracia y convivencia (IDEP, 2006), el aprendizaje
permanente (Banco mundial, 2003), la autorresponsabilidad, emprendimiento y
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autoaprendizaje (Rubio, 2013), el aprendizaje autodirigido en los maestros (Simons &
Maschelein, 2013) entre otros.
Los discursos y prácticas educativas contemporáneas dan lugar a un campo de
poder más amplio, en donde los sujetos actúan unos sobre otros, todo el tiempo y en un
espacio abierto, siendo así se asume la educación como arte de gobierno, de modo que a la
luz de la noción de gubernamentalidad es posible ver prácticas que se instalan en la vida de
los sujetos y les permite creer que deben y pueden vivir de ciertas maneras y además que
hay unos modos de conducirse en su aprendizaje y educación.
De acuerdo a este panorama surge la pregunta por los espacios asignados para la
formación y gobierno de los sujetos, es de algún modo la inquietud por las formas de
existencia de la escuela, la universidad y la constitución de subjetividades en estos lugares
como espacios de captura de modos de ser, actuar, pensar y vivir, así entonces uno de los
elementos susceptible de ser pensado aquí es la enseñanza, que como lo menciona Caruso
(2005) se considera como situación social de conducción, entonces se puede abordar el
asunto de la enseñanza como práctica de gobierno y de conducción de la conducta, se
encuentran en este espacio en particular prácticas disciplinarias pero también prácticas de
regulación en favor de la autonomía y el aprendizaje por sí mismo como prácticas y
discursos sobre los que están puestos los propósitos de la enseñanza en este momento
histórico.
Ahora bien, parece que no tiene lugar preguntarse por la enseñanza en este
momento histórico, según Noguera-Ramírez (2012a) el énfasis está ahora en la
preocupación por el aprendizaje configurando un sujeto de aprendizaje lo que lleva a pensar
el asunto del maestro, ¿Por qué preocuparse por el maestro?, ¿por qué hacer énfasis en las
prácticas de los maestros?, y entonces habría que decir que el interés está puesto en los
maestros, no por solo por ser el medio para lograr los aprendizajes esperados en otros
sujetos, sino porque es a la vez efecto de esas prácticas, es decir, son sujetos que se han
formado en la misma lógica y que se han conducido de este modo para lograr conducir a los
otros, si bien el maestro en estos asuntos contemporáneos ha sido desplazado, se ha
invisibilizado, su práctica se ha hecho más sutil, se ha economizado intensificando más sus
propósitos en función de los otros.
Esta apuesta no se pregunta por cómo gobernar la vida de los sujetos, sino cómo la
vida de los sujetos ha sido gobernada en el campo educativo, asumiendo que el maestro es
un sujeto que tiene la facultad de gobernar a la vez que es gobernado, así lo que queda es la
pregunta por las posibilidades en ese gobierno, para que los maestros se gobiernen y
permitan a los otros gobernar sus vidas, y así conducirla de otros modos.
Pensar en el maesto implica acercarse también a la investigación toda vez que ésta
es una de las prácticas que gobiernan a los maestros y que a la vez le permiten gobernar la
vida de los otros (Cortés, et al, 2013), dado que el ejercicio investigativo no solo pasa por la
producción de conocimiento esperado sino que se involucra con los intereses y deseos de
los sujetos, de ahí que sea tan potente la pregunta por ésta. Así es como a través de las
prácticas de los maestros desde los procesos investigativos es posible encontrar procesos
de subjetivación y unos modos de conducción de la conducta que versan alrededor de las
temáticas ya nombradas.
Se retoma la noción de práctica que menciona Castro-Gómez (2013) a partir de los
planteamientos de Foucault, que tiene que ver con lo que se dice y se hace respecto a un
objeto, es decir, algo de lo que puede hablarse o decirse, en este caso, respecto a lo vivo y la
configuración de modos de vida actuales, ahora bien, allí se pueden encontrar prácticas
educativas, en todo caso la preocupación se sitúa sobre los maestros, que tienen la
posibilidad de conducir a otros a la vez que se conducen a sí mismos.
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PRÁCTICAS DE GOBIERNO EN LOS MAESTROS A PROPÓSITO DE LAS RELACIONES
ENTRE LO VIVO Y LA VIDA: ¿POSIBLES PRÁCTICAS DE GOBIERNO DE SÍ Y DE LOS
OTROS?
Es importante ubicar las prácticas relacionadas con lo vivo y la vida que permitan
visibilizar posibles prácticas de gobierno de la vida en los maestros, así entonces se puede
decir que se trata de visibilizar cómo los discursos sobre lo vivo y la vida que atraviesan la
escuela, la universidad, la enseñanza, la investigación, las prácticas pedagógicas, las
políticas educativas, generan efectos en la constitución de sujetos y sus posibilidades de
gobierno.
En la revisión documental se encuentran prácticas y discursos relacionados con el
reconocimiento de lo vivo (Castaño,2013), el ambiente asociado a la convivencia y los
derechos humanos (IDEP, 2012), cuerpo y subjetividad (IDEP, 2006a), el lugar de la
investigación en el escenario educativo (Figueroa, 2011) y los maestros como enseñantes y
aprendices a lo largo de la vida (Parra, ,sf) en general, asuntos que se asumen como
problemas contemporáneos y que buscan ser solucionados mediante el diseño y aplicación
de estrategias pensadas desde el campo educativo.
En algunos de los programas pedagógicos transversales (MEN, 1994) y políticas
públicas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012) se encuentra claramente cómo funcionan
enunciados que tienen que ver con el gobierno de la vida de los individuos y de la población
ciudadana a través del ejercicio de los derechos, de la convivencia y unas maneras de ser
ciudadano, además se incluyen dentro de estas políticas enunciados relacionados con el
lugar de la investigación científica que se desarrolla desde escenarios educativos como las
universidades (Castaño & Molina 2013) y que ponen a circular maneras de concebir el
ambiente, la diversidad, el desarrollo y la gestión pública.
Se encuentran investigaciones hechas por maestros a propósito de todo lo que
atraviesa la escuela y la vida de los sujetos en este momento histórico, así por ejemplo,
existen proyectos de investigación de maestros por parte del Instituto para la Investigación
Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP 5 desde los años 90 con asuntos sobre las
ciencias, la ecología y las prácticas de enseñanza (IDEP, 2004), así como asuntos de la
convivencia y ciudadanía en relación con el ejercicio de los derechos, la formación en
valores, la democracia, el gobierno escolar, la preocupación por el ambiente (Angarita &
Forigua & Porras, 2010), se encuentran también proyectos salud y vida desde la
biotecnología (Vanegas, 2010) pero también desde la convivencia, se encuentran así mismo
investigaciones sobre políticas educativas y públicas, experiencias educativas (IDEP, SF) y
también sobre la condición de los maestros y las subjetividad docentes (Amador & Albadán
& Garzón, 2007)
Por otro lado, se reconocen investigaciones que conllevan a pensar la formación de
los maestros de biología ya sea a partir de los contenidos a apropiados a trabajar, desde las
políticas en ciencia y tecnología que atraviesan dicha formación o desde las posibilidades
que brinda el saber biológico para el trabajo con comunidades que han construido unas
cosmovisiones diferentes a propósito de la vida y lo natural. En esa vía, circulan elementos
como la construcción de conceptos en biología desde la perspectiva cultural, saberes sobre
lo vivo y la vida en maestros en formación de la licenciatura en Biología de la UPN,
constitución de maestros de ciencias naturales a partir del saber que enseñan entre otros
aspectos.
De acuerdo con lo anterior, es claro con estos hallazgos que la pregunta por lo vivo
y la vida despliega prácticas que no corresponden solamente al campo de saber de la
biología, sino que tiene que ver con prácticas educativas más complejas, con la preocupación
por la configuración de vida, se trata en lo posible de crear otro “concepto de vida”, distinto
574F574F

El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP es una institución
pública con autonomía administrativa que dirige, coordina y desarrolla programas de investigación
educativa y pedagógica de los maestros en Colombia
5
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al saber sobre lo vivo, o a la biología como disciplina científica, se trata de un “ensayo” en la
creación de “vida otra” 6 retomando las palabras de Silvio Gallo, existe allí un espacio para
pensar nuestras vidas, el énfasis en este caso está sobre el sujeto, y lo vivo puede
configurarse como un modo de pensamiento sobre sí mismo, no necesariamente como
especie viviente o como cuerpo orgánico, sino en términos de sus modos y condiciones de
existencia y extensión en relación con lo otro, los otros, consigo mismo y en general sus
vidas.
Desde lo expuesto se configuran líneas prospectivas que han dispuesto otros
tránsitos que tienen que ver con pensar lo vivo no sólo desde los procesos biológicos sino
como objeto de ejercicio de poder sobre sí mismos, en ese sentido es que se configura un
campo de acción posible sobre los sujetos y es allí donde posiblemente se encuentren
prácticas de gobierno, específicamente en el caso de los maestros, ejercicios de gobierno de
sí y de los otros.
Así es como a manera de ensayo se ha propuesto un campo de experimentación y
creación que permite rupturas para establecer otras conexiones y desde luego, nuevas
posibilidades de vida. Con lo que vale la pena dirigir la mirada al escenario educativo para
reconocer su complejidad en tanto lugar de captura de diversas estrategias que operan
sobre la vida a través de lo vivo, en ese mismo espacio donde se tejen relaciones es que los
maestros encuentran todo un campo posible de acción, en donde incluso se pueden recrear
o reinventar formas de conducción y por ende de gobierno de la vida.
57F57F
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RESUMEN: El reconocimiento permanente a la matemática y a la educación matemática
como pilares en la empresa de la modernidad las ubica en la realización de la promesa de la
racionalidad científica accidental. No es entonces difícil comprender la importancia en la
centralidad de la educación matemática como dispositivo de inclusión para acceder e incluir
en formas de vida de la modernidad cuya razón está limitada por las reglas y estándares de
las ciencias y las matemáticas. En la contemporaneidad se ubica a la educación matemática
como una práctica orientada al fortalecimiento de las condiciones de vida de los hombres y
en la esperanza del progreso social mediante la equidad. Con herramientas procedentes de
los estudios focoualtianos en educación nos hemos propuesto comprender el “relato de la
inclusión” en las reformas del currículo de matemáticas en el contexto colombiano. Y cómo
el imperativo contemporáneo de la inclusión de todos aprender matemáticas mediada por
la eficiencia mensurable del aprendizaje de las matemáticas acaba contribuyendo para
mantener y profundizar la exclusión al centrarse en la capacidad de agencia individual.
PALABRAS-CLAVE: educación matemática como dispositivo de inclusión, todos en las
matemáticas, eficiencia mensurable del aprendizaje, capacidad de agencia individual
RESUMO: O continuado reconhecimento da matemática e a educação matemática, como
pilares na empresa da modernidade, as localiza no desenvolvimento da promessa da
racionalidade científica acidental. Não é difícil compreender a importância da educação
matemática como dispositivo de inclusión para acessar e incluir em formas de vida da
modernidade cuja razão está limitada pelas regras e estândares das ciências e as
matemáticas. Na contemporaneidade a educação matemática é reconhecida como uma
prática orientada para o o fortalecimento das condições de vida dos homens na esperança
do progresso social mediante a equidade. Com ferramentas procedentes dos estudos de
Foucault na educação, temos proposto compreender o "relato de a inclusão" nas reformas
do currículo de matemáticas no contexto colombiano. Assim como o imperativo
contemporâneo da inclusão do programa Nacional Todos a Aprender matemáticas, mediada
pela eficiência mensurável da aprendizagem das matemáticas, contribui para manter e
aprofundar na exclusão, ao se centrar na capacidade da agência individual.
PALAVRAS-CHAVE: educação matemática como dispositivo de inclusión, todos a aprender
nas matemáticas, eficiência mensurável da aprendizagem, capacidade de agência individual.
ABSTRACT: The permanent acknowledgment of mathematics and mathematics education
as pillars of the endeavor of modernity put them at the center of the promise of the
accomplishment of Western scientific rationality. It is, therefore, not difficult to understand
the importance of the centrality of mathematics education as the incusion device/vehicle to
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gain access and inclusion to modern life, whose reason is limited by the rules and standards
of science and mathematics. In the current time, mathematics education is regarded as
having the purpose of strengthening human lives and as the hope of social progress through
equality. With tools from Focualt’s education’s studies, we aim to comprehend the
“inclusion narrative” in mathematics curriculum reforms in Colombia. Additionally, we
intend to understand how the contemporary imperative of inclusion-all need to learn mathmediated by the measurable efficiency of mathematics learning, ends up contributing to
maintain and intensify social exclusion by focusing on the ability of individual agency.
KEYWORDS: mathematics education as inclusion devise, all in mathematics, learning
measurable efficiency, individual agency capacity

DESPLAZAMIENTOS EN EL ENTENDIMIENTO DEL PROBLEMA.
El reconocimiento permanente a la matemática y a la educación matemática como
pilares en la empresa de la modernidad y en la construcción y la primacía de la racionalidad
científica accidental nos aporta para comprender la importancia de la centralidad de la
educación matemática como dispositivo de inclusión para acceder e incluir en formas de
vida de la modernidad cuya razón está limitada por las reglas y estándares de las ciencias y
las matemáticas. Más recientemente se ubica a la educación matemática como una práctica
orientada al fortalecimiento de las condiciones de vida de los hombres y en la esperanza del
progreso social mediante la equidad. Con herramientas procedentes de los estudios
focoualtianos en educación nos hemos propuesto, comprender el “relato sobre la inclusión”
(Dussel, 2000) porque tal vez el “crimen” está en la manera como se ha concebido la
inclusión. Nuestro propósito 2 ha problematizado el relato de la inclusión a través de un
recorrido en las reformas curriculares de las matemáticas en el contexto colombiano. Pues
el proyecto de inclusión en el contexto colombiano se realizó a través de las reformas
curriculares 3que entre las década del ochenta –noventa lidero en la región el Banco Mundial
.
Las recientes afirmaciones del jefe de la Dirección de Educación de la OCDE
57F57 F
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“….A Colombia le falta muchísimo camino por recorrer para lograr
alcanzar el nivel de los países desarrollados" "Aquí hay muchos
estudiantes que ni siquiera alcanzan la línea base, o sea, la línea que
necesitan para poder tener éxito en un mundo competitivo...", lo cual no
deja de ser preocupante…( El Espectador, 28 de mayo de 2008)
nos dejan ver la dualidad contemporánea que caracteriza a la noción de inclusión al
articular dos planos “en uno de ellos el individuo y en el otro la población” (Veiga.Neto,
2013: 84). Con los informes de los resultados en esta prueba se comienzan a explicar las
relaciones entre fenómenos económicos, el aumento en las tasas del PIB para que el país
alcance el desarrollo económico. Asegurado con las competencias matemáticas necesarias
para llevar una vida personal y socialmente valiosa en un Estado democrático moderno
(Díaz, 2013: 6). Nos remitimos
a la noción Foucaultiana de gubernamentalizarían
(Foucault, 1997; Gadelha, 2009) (Valero, Garcia, 2014) para entender como los discursos
curriculares fabrican y objetivan un tipo específico el sujeto racional y universal y al mismo
tiempo articulan la educación matemática con el crecimiento y el desarrollo de la sociedad.
Este estudio lo hemos iniciado en el marco de las investigaciones realizadas
casi todos los países de la región estas reformas resultaron, en gran medida, de un proceso de
inducción externa, articulado con las políticas de organismos internacionales de préstamos para la
región. (Krawczyk, Vieira, 2007). En Colombia, las políticas educativas han estado supeditadas a
políticas internacionales reguladas por organismos como: el Banco Mundial (BM), Banco
Interamericano de Desarrollo,(BID); Organización para la Cooperación y Desarrollo económico
(OCDE); Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL); Programa de Promoción de
la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (Preal). (Suarez,2007)
2

3En
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La tesis central del presente trabajo es que en las reformas curriculares de la
matemáticas en el contexto colombiano de las décadas setenta se buscó fabricar el ideal de
inclusión centrado en el niño cognitivo, racional y universal y en la posterior mutación
todos aprender matemáticas, la inclusión mediada por la eficiencia mensurable del
aprendizaje de las matemáticas acaba contribuyendo para mantener y profundizar la
exclusión social al centrarse en la capacidad de agencia individual y en el crecimiento de
capacidades para incrementar la acumulación de capital humano y promover la movilidad
social (OECD, 2013).

HERRAMIENTAS ANALÍTICAS
Con Foucault hemos comprendido que con la modernidad occidental se han
configurado formas de conducción novedosas y redes de controles y regulaciones que
definen las formas modernas de subjetividad (Caruso, 2005).Regulaciones y formas de
control son dependientes de formas de conocimiento sobre la población gobernada, para
definir cuales conductas pueden y deben ser gobernadas. Da Silva (1995) señala que al
mismo tiempo este saber circunscribe aquello que puede ser pensado sobre las conductas
del sujeto prescribe los mejores medios para tornarlas gobernables. Una característica de
este saber es que debe proporcionar elementos concretos calculables sobre los individuos
y las poblaciones gobernadas. .Así como también de una diversidad de prácticas que se
aplican sobre el individuo con la pretensión de decir su verdad, normalizar sus costumbres
o corregir sus actos. La racionalidad del gobierno es la expresión de la compleja conjunción
de poderes-saberes así como de los efectos –de orden tanto social como mental –que ello
produce en las experiencias que nos constituyen como sujetos.(IBID) En palabras de Da
Silva, el poder constituye la racionalidad estructurado por un objetivo y un conjunto de
prácticas discursivas (saber) El campo de currículo es precisamente uno de los dominios
implicado en estrategias de gobierno en la medida en que por medio de un saber (el nexo
entre la psicología y las disciplinas) como nexo entre el conocimiento y el individuo se
constituyen tecnologías para responder por la producción de una subjetividad individual
y social. Es decir, el currículo no produce solamente sujetos cognitivos, es un discurso que
corporifica una gama de valores, prioridades y disposiciones históricamente construidas
respecto “de cómo se debería ver y actuar hacia el mundo, al interior de diversas relaciones
sociales” (Popkewizt, 2009: .24)para promover la inclusión y la pertenencia colectiva en
una sociedad
Es en este sentido que las narrativas constituidas en el currículo corporifican
nociones particulares sobre el conocimiento, sobre formas de organización de la sociedad y
sobre diferentes grupos sociales: Estas nociones establecen cuál conocimiento es legítimo,
cuál es ilegitimo, cuáles formas de conocer son válidas y cuáles no, qué es cierto y qué es
errado, qué es moral y qué no lo es. (Da Silva, 1995). Es decir que el discurso del currículo
autoriza o desautoriza, legítima o deslegitima, incluye o excluye. Las matemáticas escolares
como área del currículo escolar, se convirtieron en una de las áreas de la escolaridad que
mejor podría “fabricar” un tipo de subjetividad que necesitan las sociedades. Puesto que se
supone que quienes tienen conocimiento matemático – alfabetización matemática - tendrán
mejores capacidades de trabajo en la sociedad moderna y para participar más plenamente
como ciudadanos. Son estos argumentos que sitúan a las matemáticas escolares dentro de
los temas de inclusión (Popkewizt, 2008).

LA CONFIGURACIÓN DEL RELATO DE LA INCLUSIÓN EN LAS REFORMAS
CURRICULARES DE LAS MATEMÁTICAS
Durante los últimos años la problemática de la desigualdad y la exclusión se ha
convertido en uno de los principales temas de debate que recorren ámbitos académicos,
movimientos políticos y sociales y organismos gubernamentales en nuestro país y en
América Latina. La desigualdad educativa en nuestros países no sólo persiste sino que, en
algunos casos, también se ha agudizado. Y, por sobre todo, a partir de la emergencia del
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neoliberalismo en los países de la región, sobresalen otras formas de diferenciación
educativa cuyas expresiones han tornado más complejas y menos legibles sus
características fundamentales.
López (2010) señala que la concepción igualitaria dela educación está instalada en
los orígenes de los sistemas educativos de la región. Con el principio igualitario de una
cultura única desde la cual se integraran las diversas y múltiple prácticas sociales sin raíces
comunes se esperaba promover un proceso de modernización guiado por un proyecto de
secularización, en que las explicaciones científicas debían desplazar a las concepciones
míticas y religiosas de la realidad. Este proceso apelaba a una confianza y una creencia en el
saber objetivo como modo de abrir el camino hacia una cultura universal (Dubet y
Martuccelli, 2000). Este ideal de cultura estuvo centrada en el supuesto de mismidad e
igualdad lo que implicó la supresión de todas las diferencias. Dussel(2000) señala que en el
caso de los principios educativos
la equivalencia igualdad= homogenización produjo el congelamiento de
la diferencia como amenaza o deficiencia. Aparecieron como propiedades
ontológicas de los grupos o seres humanos, incuestionables e
inamovibles (pg.4)
De esta manera, fueron creadas las diferencias de sujetos asumidos como sujetos
esencializados. Estos supuestos constituyeron los principios (IBID)de la institución escolar
moderna. Por esta razón, desde sus inicios la creación de la institución escuela tuvo mucho
que ver con la búsqueda de encontrar un método
Que asegurara la replicabilidad y la uniformidad de una cierta
experiencia cultural educativa para un conjunto grande de la población
(p.39).
A este relato de inclusión (Dussel 2000) hay que agregarle también que desde la
creación de la escuela pedagogos y políticos proponían la necesidad e importancia de
garantizar el acceso a todos los niños a la escuela. Para Valero y Garcia (2012) el relato de
la inclusión en Colombia, está configurado por la dualidad educación, ciencia/matemáticas
y religión católica pues “desde la colonia, la alianza política entre el poder colonial y la
Iglesia Católica fue una estrategia doblemente efectiva para no sólo subordinar a los
colonizados a un nuevo poder de gobierno, sino también —y ante todo— europeizarlos al
crear un doble sistema de lealtades a Dios y a la Corona Española”. Para estas autoras la idea
de inclusión es el ideal de asimilación al europeo y porque toda diferencia con el ideal de
sujeto se niega, se silencia, e incluso se elimina.
A partir de 1960 el gobierno nacional comenzó a responder a los retos generados
por una creciente deserción escolar que se presentó con una expansión de la cobertura de
la educación para abarcar las nuevas masas de población urbana dado el fuerte proceso de
urbanización y abandono del campo generado por la violencia política rural. Desde la
década del noventa el banco Mundial lidero en la región reformas curriculares 4 con el
propósito de lograr subsanar los índices de deserción y fracaso escolar. Un elemento
importante en la búsqueda del “método para todos” se va encontrar en el término currículo.
Tyler lo construye en la necesidad de responder a la universalización de la escuela
579F579F

4En

casi todos los países de la región estas reformas resultaron, en gran medida, de un proceso de
inducción externa, articulado con las políticas de organismos internacionales de préstamos para la
región. (Krawczyk, Vieira, 2007). EnColombia, las políticas educativas han estado supeditadas a
políticas internacionales reguladas por organismoscomo: el Banco Mundial (BM), Banco
Interamericano de Desarrollo,(BID);Organización para la Cooperación y Desarrollo económico
(OCDE); Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL); Programa dePromoción de
la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (Preal). (Suarez,2007)
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americana como trayectoria organizada y ordenada para homogenizar planes de estudio
para la población. La racionalidad del método consistía en que el currículo ofrecía la
taxonomía de los objetivos de aprendizaje como saber que garantizaba una tecnología para
organizar trayectorias ordenadas y secuenciales de enseñanza para homogenizar planes de
estudio para la población. La taxonomía de los objetivos (basada en psicología del
aprendizaje) se trasladó como las cualidades psicológicas del niño a los contenidos
matemáticos Los objetivos de comportamientos observables psicologizaron el
conocimiento matemático convirtiéndolo en conductas de comportamiento medibles. Con
el discurso curricular de Tyler, inscrito en la tecnología se gestó la Reforma Curricular de
tal forma que diera consistencia al diseño instruccional como fórmula de bajo costo para el
‘mejoramiento de la calidad de la educación’ y como tecnología de inclusión. A partir del
segundo lustro de la década de los 90 en Colombia, e incluso en Latinoamérica se impulsa
una reforma educativa estructural con la que se buscó transformaciones en la calidad de la
educación y un acceso democrático a la educación acordes a la agenda internacional
Educación para todos (UNESCO). (Popkewitz, 2009) relata que irónicamente los impulsos
democráticos en la construcción del conocimiento matemático en el niño solo buscaron
abrir caminos psicológicos para identificar e evidenciar los fundamentos analíticos y las
estructuras ya conocidas de las matemáticas. La adopción del discurso psicológico en el
estudio de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas permitió construir una visión de
estudiante como sujeto cognitivo universal cuya “actividad cognitiva”, localizada al
interior, es central en el proceso de aprendizaje. Y del que se espera que sea activo en el
aprendizaje como un proceso mental (Valero, 2007). En cierta medida estos discursos
sugieren un acercamiento con el modo como Descartes y Leibniz consideraban que eran los
“principios internos” que están en el interior de la mente, los que necesitamos para entender
los objetos o para percibir las propiedades de la matemática. Y que para alcanzar las
verdades matemáticas no necesitamos el concurso de los sentidos ni de la experiencia.
Walkerdine señala que fueron las condiciones históricas las que hicieron posible la
mutua interrelación entre la pedagogía y los desarrollos de los estudios piagetianos.
Estaban relacionadas (unidas) a las versiones liberales de libertad y autonomía del
individuo. El cambio y el progreso estaban ligados al desarrollo de la individualidad y a la
razón conceptualizada como innata al individuo universal. En estas reformas podemos
comprender como el conocimiento matemático alojado en el currículo acarrea las marcas
indelebles de la exclusión pues determina los conocimientos que se consideran válidos los
cuales crean la esperanza para transformarse en la visión moderna y civilizada del mundo.

DESPLAZAMIENTOS: MATEMÁTICAS PARA TODOS, LAS COMPETENCIAS Y LAS
CAPACIDADES DE AGENCIA
En la década de los años de 1990 la mayoría de los países Latinoamericanos se
encontraban sumergidos en el cambio hacia la democracia, y en Colombia se proclamaba la
nueva Constitución Política. La ley General de Educación busco ser una manera efectiva de
luchar con la crisis endémica de la educación: bajos niveles de desempeño escolar, altas
tasas de deserción escolar y falta de reconocimiento de las diferencias locales en la
población escolar (Valero, 2012). El gobierno de turno haciendo eco las fuerzas
internacionales acogió los principios del neoliberalismo. En educación significo adoptar la
agenda global universal para llevar a cabo la educación con calidad y equidad. Las
recomendaciones sobre esta agenda surgidos de las proclamaciones de instituciones como
UNESCO en la conferencia internacional World Conference on Education for comienza a
producirse un desplazamiento importante para pensar los asuntos de la inclusión en la
región Latinoamericana. Las políticas generales tendientes a reordenar la educación, no
obedecen a decisiones propias de los estados nacionales. Son las conferencias
internacionales, que se efectúan periódicamente, las que comienza a instalar los regímenes
de verdad sobre asunto como equidad y políticas de inclusión. Desde los inicios de la década
del 2000 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desarrolla
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Programme for International Students Assessment (PISA). Este organismo, se va
consolidando a lo largo de la presente década, se constituye en un programa de regulación
política transnacional. Los resultados de la medición como generadores de conocimiento se
convierten en herramientas reguladoras para orientar y participar en las políticas
educativas de los países que participan en el programa. Con base en la información
producida por el programa de evaluación PISA validada con altos índices de confiablidad
se orientan y reorganizan políticas educativas en razón al atraso, a la pobreza, a las
carencias que muestran los países de la región. Pero también agencias supranacionales,
entidades bancarias internacionales que se crean en la región, expertos, consultores y
asesores se convierten en actores decisorios en las políticas educativas. La información que
producen los Sistemas de Evaluación Nacional también se integran para presionar
argumentos sobre políticas y programas de calidad de la educación. . El termino inclusión
educativa comienza a tener diferentes significados y está relacionado con la optimización
del aprendizaje y la participación de todos. Para alcanzar las metas del derecho a una
educación con calidad para todos las políticas educativas impulsan la reforma de nuclear el
currículo en torno a estándares, como herramienta que permite controlar con eficacia la
anhelada equidad en los aprendizajes básicos. (Garcia, Valero, 2014).
Con esta intención, los estándares curriculares son presentados como puntos de
referencia para la comparación de los resultados educativos obtenidos cuando se evalúa la
calidad y la equidad de las escuelas con la intención que la escuela logre ser para “todos los
niños”, expresiones usadas para indicar en las políticas educativas, el compromiso social y
político de equidad, sin embargo para (Popkewitz, 2009. P.142) esto ejemplifica procesos
de abyección.
El discurso de las competencias comienza a legitimar las necesidades de las
matemáticas en la sociedad y que la educación matemática adquiera la legitimación
atribuida a la matemática como pilar en la empresa de la modernidad y como promesa en
la realización de la racionalidad científica accidental, en un mundo competitivo y una
economía globalizada. El discurso se centra en el desarrollo de las capacidades de los
jóvenes, en la toma de decisiones sobre aquellos aspectos estructurales que conforman un
lugar personal, trabajo y ciudadanía en la sociedad. Así mimo las competencias despliegan
la capacidad de agencia para lograr buenos resultados como ciudadano del mundo pues son
el soporte para tomar buenas y razonadas decisiones. Díaz (2012) señala que el discurso de
las competencias se argumenta en el marco de referencia del modelo de lograr una base
fuerte de capital humano por lo que es necesario que los países configuren las medidas que
deben tomarse para desarrollar las destrezas básicas en una lógica de progresión
ascendente para alcanzar el progreso. . Las competencias como “procesos de regulación
comienzan a formar parte de una gubernamentalidad que busca conducir al progreso pero
también expresan líneas de fisura de subjetivación y de ruptura que hacen posible nuevas
actualizaciones”. (Díaz, 2012: 15)
El programa Todos a aprender del Ministerio de Educación Nacional basado en las
informaciones producidas por la evaluación de calidad de los aprendizajes busca instaurar
una cultura de movilización permanente de la sociedad en favor de una educación de calidad
en matemáticas, lenguaje y ciencia. El programa como estrategia de movilización hacia el
desarrollo social, utiliza todos los medios de comunicación emisoras, prensa y producción
de noticias sobre los resultados de la Prueba Pisa para gestionar la participación y gestión
de políticas en las alianzas con organizaciones privadas para lograr que todos los niños,
niñas y jóvenes colombianos tengan acceso a las competencias matemáticas, de lenguaje y
ciencias. Y al mismo tiempo se garantice el desarrollo de la sociedad. Para lograr la
transformación de la calidad educativa es necesario el mejoramiento de las competencias
básicas de los estudiante determinado por el ascenso de los desempeños de los estudiantes
en las pruebas nacionales de calidad en las áreas de matemáticas y lenguaje (Ministerio de
Educación Nacional, 2014). Con la ejecución de este programa se espera alcanzar una
educación competitiva que contribuye a cerrar brechas de inequidad, formar sujetos
capaces de competir dentro de la lógica del mercado y sujetos emprendedores Al analizar

– 1432 –

el programa es notorio la mutación de la preocupación por la inclusión pues son las
capacidades de adaptación individual para lograr la inclusión social, no la inclusión escolar
las que promueve el programa. Podríamos decir que la retórica de las reformas crea
imágenes de instituciones progresistas y benevolentes. Sin embargo, al ser yuxtapuestas al
mundo cotidiano de las prácticas escolares con las matemáticas y a las condiciones sociales
en las que se produce el conocimiento escolar comienzan las contradicciones entre
esperanza y ocurrencia. Pues los movimientos de reformas no pueden ser considerados con
independencia del proceso institucional de la escolarización de las matemáticas y la de
distribución social que se encuentran en las escuelas. Los supuestos de la reformas se
siguen relacionando con la producción de la exclusión social como consecuencia de la
inadecuada instrucción. El estudio de las practicas pedagógicas, por lo tanto, es hacer
visibles las practicas que dividen en clase social, en etnias, en género incorporadas todos los
días en las prácticas diarias del aula y en los métodos de investigación
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RESUMO: Em um contexto no qual as práticas de governo se multiplicam objetivando o
gerenciamento da vida dos sujeitos, proponho problematizar as revistas educacionais como
um dos lócus de “formação/formatação” docente. Para isso, parto da hipótese de que esses
artefatos colocam um tipo de pedagogia cultural em ação. Isso porque, ao destacarem certas
práticas como “as melhores”, as revistas vão ensinando sobre as formas mais corretas de
ser e agir desses profissionais. Com o objetivo de demonstrar a produtividade desses
artefatos operando como uma pedagogia cultural, neste artigo, apresento as regularidades
discursivas sobre práticas pedagógicas expostas nas edições de 2015 das revistas Nova
Escola, Pátio e Carta Fundamental. O referencial teórico da pesquisa inclui autores como
Foucault, Costa, Veiga-Neto, Camozzato, Kellner, entre outros. Os resultados evidenciam que
tornar as aulas divertidas, interessantes e motivadoras; utilizar espaços e recursos
diferenciados (preferencialmente tecnológicos); valorizar a diversidade e promover a
inclusão; bem como formar para a vida são discursos recorrentes nos materiais analisados.
O que permitiu, de certo modo, confirmar a hipótese de que as revistas educacionais
colocam uma pedagogia cultural em ação por meio desses “ensinamentos”. E, ao mesmo
tempo, visibilizar traços de articulação entre essa pedagogia cultural e a racionalidade
neoliberal.
PALAVRAS-CHAVE: Práticas de governo. Pedagogias culturais. Formação de professores.
Práticas pedagógicas. Racionalidade neoliberal.
EDUCATIONAL MAGAZINES AS A POWERFUL LOCUS OF "FORMATION/FORMATTING” OF
TEACHERS IN CONTEMPORARY
ABSTRACT: In a context where the government practices are multiple aiming to manage
the subject´s life, I propose problematize the educational magazines as one of locus for the
"formation/formatting" of teachers. Therefore, this article starts from the hypothesis that
these artifacts place a cultural pedagogy in action. In this way, by highlighting certain
practices as “the best”, the magazines will teaching about the correct ways of being and act
of these professionals. In order to show the evidence of these artifacts operating as a
cultural pedagogy, in this article, I present the discursive regularities regarding teaching
practices exposed in the following magazines Nova Escola, Pátio and Carta Fundamental
from editions of 2015. The theoretical referential of this research includes authors such as
Foucault, Costa, Veiga-Neto, Camozzato, Kellner, Varela, among others. The results bring
evidence that making the classes entertaining, interesting and motivating; using different
spaces and resources (preferably technological); valuing diversity and promoting inclusion;
as well as educating for life are recurrent speech in the analyzed materials. This permits, in
a certain way, confirm the hypothesis that the educational magazines set a cultural
pedagogy in action through these "teachings". At the same time, make visible the
articulation between this cultural pedagogy and the neoliberal rationality.
KEYWORDS: Government practices. Cultural pedagogies. Teacher training. Pedagogical
practices. Neoliberal rationality.
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INTRODUÇÃO
Em um contexto no qual as práticas de governo se multiplicam objetivando o
gerenciamento da vida dos sujeitos, proponho problematizar as revistas educacionais como
um dos lócus de “formação/formatação” docente na sociedade contemporânea. Para isso,
parto da hipótese de que esses artefatos colocam uma pedagogia cultural em ação. Isso
porque, ao destacarem certas práticas como “as melhores”, as revistas vão ensinando sobre
as formas mais corretas de ser e agir desses profissionais, estabelecendo “posições de
sujeitos desejáveis” (KELLNER, 1995), modelando comportamentos e atuando no governo
das condutas docentes. Faço tal proposição em um colóquio sobre biopolítica, porque
entendo que “a pedagogia se constitui como um eixo privilegiado quando se trata de
produzir a população” (CAMOZZATO; COSTA, 2013, p. 36).
Com o objetivo de demonstrar a produtividade das revistas educacionais operando
como uma pedagogia cultural, neste artigo, apresento as regularidades discursivas 2 sobre
práticas pedagógicas expostas nas edições de 2015 3 das revistas Nova Escola 4, Pátio 5 e
Carta Fundamental 6 – periódicos enviados gratuitamente às escolas públicas pelo Programa
Biblioteca da Escola do Ministério da Educação 7. Ressalto que a escolha desses materiais se
deu, principalmente, por dois motivos. O primeiro deles, em função das revistas atingirem
um número significativo de professores por meio desse programa. O segundo, por elas
terem como objetivo comum o oferecimento de subsídios para o trabalho docente. Algo que,
a meu ver, reforça o endereçamento desses artefatos à “formação/formatação” de
professores.
Ao longo das análises, tomei como base contribuições da produção foucaultiana
sobre discurso. Assim sendo, ao operar sobre o corpus empírico, o interesse em supostos
conteúdos de verdade ou em significados profundos foram dispensados, sendo substituídos
pela leitura dos discursos em sua exterioridade. Afinal, para Foucault (2012),
581F581F

582F582F

583F583F

584F584F

58F58F

586F586F

[...] a verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas
coerções e nele produz efeitos regulamentadores de poder. [Dessa
forma], cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de
Considerei como regularidade discursiva os “ensinamentos” que apareciam nas três revistas que
compõe o corpus empírico da pesquisa.
3 Trato aqui das edições publicadas até o final de abril, data da finalização da análise do material
empírico apresentado neste artigo.
4 A Revista Nova Escola, segundo o site da editora Abril, “é a maior revista de Educação do País e há
29 anos contribui para a melhoria do trabalho dos professores dentro da sala de aula. Todos os meses,
ela traz as práticas educacionais e os conteúdos mais relevantes tanto para a Educação Infantil como
para o Ensino Fundamental”. Disponível em:
<http://www.publiabril.com.br/marcas/novaescola/revista/informacoes-gerais>. Acesso em: 23
abr. 2015.
5 “A Artmed, principal editora de livros de Educação do país, vem publicando há 15 anos as revistas
Pátio, com o objetivo de socializar, de forma ágil e acessível, conhecimento qualificado e atual para
os educadores brasileiros, com vista à inovação de seu cotidiano pedagógico”. Disponível em:
<http://https://www.grupoa.com.br/revista-patio/sobre-a-revista.aspx>. Acesso em: 23 abr. 2015.
6 A revista Carta Fundamental oferece aos docentes “conteúdos sobre temas atuais com o propósito
de enriquecer as aulas com atividades pedagógicas mais criativas e interessantes. O material,
elaborado por especialistas, traz sugestões de atividades que visam ao aprimoramento da qualidade
da educação e da vida dos alunos. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/editora/sobrea-editora>. Acesso em: 23 abr. 2015.
7 “O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) tem como objetivo prover as escolas de ensino
público das redes federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, no âmbito da educação infantil
(creches e pré-escolas), do ensino fundamental, do ensino médio e educação de jovens e adultos
(EJA), com o fornecimento de obras e demais materiais de apoio à prática da educação básica”.
Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escolaapresentacao> Acesso em: 23 abr. 2015.
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verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como
verdadeiros” (p. 12).
A ideia de que os discursos são formados por um conjunto de enunciados que se
apoiam em uma mesma formação discursiva, bem como a de que eles constituem práticas
organizadoras daquilo que entendemos por realidade (FOUCAULT, 2012a) também foram
fundamentais para o desenvolvimento das análises. Outro ponto levado em consideração, é
o de que os discursos seguem “um conjunto de condições, de princípios, de enunciados e
regras que regem sua distribuição, que funcionam como condições de possibilidade para
que algo seja pensado numa determinada época” (VEIGA-NETO, 2011, p. 96).
Além de ter como embasamento alguns ensinamentos de Foucault sobre discurso,
lancei mão de outras ferramentas teórico-metodológicas problematizadas no campo dos
Estudos Culturais para pensar a produtividade das revistas educacionais no governo das
condutas docentes. A saber: o entendimento de cultura e o de pedagogias culturais.
Na perspectiva dos Estudos Culturais de vertente pós-estruturalista, o conceito de
cultura deixa de ser algo fechado, que se restringe ao que de melhor foi e tem sido feito por
uma sociedade, para algo mais fluido, mais abrangente. Desse modo, cultura passa a ser
entendida “tanto como uma forma de vida (ideias, atitudes, linguagens, práticas, instituições
e relações de poder), quanto como toda uma gama de produções e de artefatos culturais
(textos, mercadorias, etc.) (COSTA, 2011, p. 109). Assim, se a educação é “o conjunto de
processos pelos quais os indivíduos são transformados ou se transformam em sujeitos de
uma cultura” (MEYER, 2011, p. 151), é possível afirmar que essa ampliação conceitual
proporcionada pelo campo dos Estudos Culturais nos permite olhar para os processos
educativos também de uma forma amplificada, algo fundamental em um estudo como este.
Em relação às pedagogias culturais, tomei como base o entendimento de que
“quando artefatos culturais estão implicados, tanto nas formas pelas quais as pessoas
passam a entender a si e ao mundo que as cerca, quanto nas escolhas que fazem e nas
maneiras como organizam suas vidas, pedagogias [culturais] estão sendo praticadas”
(COSTA, 2009, p. 20). Entretanto, alerto que o utilizo ciente de que ele possa ser
compreendido como um conceito tautológico, visto que todas as pedagogias são
indiscutivelmente culturais, mas que, independentemente disso, ele é produtivo na medida
que nos auxilia a distinguir as pedagogias praticadas para além das instituições escolares
(id.).
Além disso, ao longo das análises, a proposição de Foucault sobre governo foi levada
em consideração, visto que “há vontade de pedagogia posto que há vontade de conduzir
sujeitos, que há vontade de governar” (CAMOZZATO; COSTA, 2013, p. 23). Nesse sentido,
cumpre ressaltar que, para o filósofo, governo “não recobria apenas formas instituídas de
sujeição política ou econômica, mas modos de ação mais ou menos refletidos e calculados,
porém todos destinados a agir sobre as possibilidades de ação dos outros indivíduos”
(FOUCAULT, 2013, p. 288). Governar seria, portanto, “estruturar o eventual campo de ação
dos outros” (id.). Justamente o que a pedagogia cultural exercida pelas revistas educacionais
estaria se propondo a fazer com relação aos professores. Sem esquecer, é claro, que governo
não se exerce por intermédio de ações violentas, mas por meio de relações de poder.
Relações que operam “sobre o campo de possibilidades em que se inscreve o
comportamento de sujeitos ativos” (id.), como é o caso dos docentes.

GOVERNANDO AS CONDUTAS DOCENTES POR MEIO DE UMA PEDAGOGIA
CULTURAL
Nesta seção, me detenho a apresentar os achados da pesquisa, isto é, os discursos
recorrentes sobre práticas pedagógicas colocados em ação pelas revistas educacionais. A
partir deles, pretendo demonstrar a produtividade desses artefatos operando como uma
pedagogia cultural. Algo viável, a meu ver, em função das pedagogias atuarem como
“operadora[s] dos discursos que intentam nos constituir” (CAMOZZATO; COSTA, 2013, p.
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23). E, como poderemos perceber nos dados apresentados, essa pedagogia estaria
especialmente preocupada em produzir sujeitos conectados ao tempo e ao espaço
contemporâneo. Sujeitos ligados, portanto, a uma racionalidade neoliberal, ou seja, a toda
uma forma de ser e de pensar que “toma por base a economia de mercado, bem como certas
análises econômicas [...] com o intuito de explicar relações e/ou fenômenos sociais não
considerados, pelo menos em princípio, como genuinamente econômicos” (GADELHA,
2009, p. 144).
A fim de apresentar tais resultados, organizei os discursos recorrentes em quatro
subseções. São elas: Tornar as aulas divertidas, interessantes e motivadoras; Utilizar
espaços e recursos diferenciados (preferencialmente tecnológicos; Valorizar a diversidade
e promover a inclusão; e Formar para a vida.
Tornar as aulas divertidas, interessantes e motivadoras
Um dos fatores marcantes ao analisar as revistas educacionais é a regularidade dos
discursos que tratam sobre a necessidade de tornar as aulas divertidas, interessantes e
motivadoras. Considerando os discursos como produtivos na medida em que estabelecem
os limites do pensável, conforme nos ensina Foucault (2012a), é possível inferir que é
necessário ser feliz na escola, sentir-se bem, vivenciar experiências lúdicas, enfim, é preciso
que a instituição escolar seja um “espaço para curiosidade e diversão” 8, no qual
“descobrimos brincando 9”. Afinal, como informa uma das matérias, “conteúdo muda rápido.
A partir de um ponto, memorizar mais informações não ajuda. O que importa é curiosidade,
agilidade, interesse em aprender. Tudo isso requer motivação, que pode começar por uma
escola interessante.” 10
Reforçando essa proposição, diferentes enunciações vão se fazendo presentes ao
longo das reportagens. E, para que ela se torne ainda mais consistente, muitas delas
relacionam o prazer, a alegria, as experiências lúdicas com a qualidade das aprendizagens
desenvolvidas na escola:
587F587F
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Portanto, se forem oferecidas atividades de alegria às crianças, para que adquiram
um repertório através de experiências lúdicas, haverá uma aprendizagem significativa,
mesmo que elas sejam pequenas.
[...]
Para que a relação seja prazerosa e possa desencadear aprendizagens, é necessário
que o educador tenha sensibilidade para observar, ouvir, sentir aquilo que está aguçando a
curiosidade das crianças, aquilo que é significativo e importante para elas. 11
590F590F

Outro ponto que também pôde ser observado, é que, ao longo das matérias, falas de
especialistas são introduzidas para validar a lógica da necessidade de tornar as aulas
divertidas, interessantes e motivadoras. Nesse sentido, Rose (2011), ao tratar sobre
expertise, nos fala sobre um tipo particular de autoridade social acionado na
contemporaneidade para que possíveis prescrições sejam ser validadas. Exemplos desse
processo podem ser encontrados a seguir:

Entrevista Como chegar no topo da educação. Revista Carta Fundamental. Disponível em:
<http://www.cartafundamental.com.br/single/show/368>. Acesso em: 23 abr. 2015.
9 Reportagem Pequenos notáveis. Revista Pátio. Disponível em:
<https://www.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/11076/pequenos-notaveis.aspx>. Acesso em:
23 abr. 2015.
10 Idem a nota de rodapé 8.
11 Reportagem Crianças Empreendedoras. Revista Carta Fundamental. Disponível em:
<http://www.cartafundamental.com.br/single/show/376>. Acesso em: 27 abr. 2015.
8
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“Ao mesmo tempo em que se diverte, ela se expressa de maneira espontânea.
Brincando, a criança aprende a respeitar o outro, o tempo e o espaço de cada personagem
interagindo entre si”, explica Cabrera. 12
591F591F

“Essa brincadeira é muito adequada à faixa etária. Ela diverte a turma, trabalha
motricidade, interação e envolve questões de tempo e espaço", afirma Ana Paula Yazbek,
orientadora pedagógica do Berçário da Vila, em São Paulo. 13
592F592F

Ao analisar tais dados, podemos ver a pedagogia cultural colocada em ação pelas
revistas educacionais começando a dar indícios de uma vontade de modelar as condutas
docentes em direção a um determinado modelo de professor que deseja “formar/formatar”.
Alguém que se preocupe em tornar os processos de ensino e aprendizagem algo lúdico, em
garantir que a escola seja um espaço de divertimento e de prazer.
Cumpre ressaltar que é possível encontrarmos embasamento para os ensinamentos
expostos subseção nas proposições das pedagogias psicológicas. Segundo elas, “a educação
institucional volta-se cada vez mais à busca de si mesmo, a viver livremente sem coações,
sem esforço” (VARELA, 2000, p. 102). É importante destacar, ainda, que os adeptos dessas
pedagogias acreditam que, dessa forma, as pessoas se tornarão mais criativas,
comunicativas, expressivas, etc., se transformarão em “personalidades flexíveis, sensíveis,
polivalentes e ‘automonitorizadas’ – capazes de autocorrigir-se e autoavaliar-se” (id.).
Subjetividades altamente desejadas em um contexto neoliberal, no qual o sujeito ideal “é
aquele que é capaz de participar competindo livremente e que é suficientemente
competente para competir melhor fazendo suas próprias escolhas e aquisições” (VEIGANETO, 2000, s. p.).
Utilizar espaços e recursos diferenciados (preferencialmente tecnológicos)
Mas o que é necessário para tornar o dia a dia nas escolas uma experiência tão
interessante e divertida? Algumas reportagens nos dão a dica por meio de um enunciado
que é unanimidade nas revistas analisadas. Qual seja, “um bom professor deve utilizar
espaços e recursos diferenciados”. E, desses recursos, se der preferência aos tecnológicos,
melhor ainda. Já em relação aos espaços, o quanto mais distante ele conseguir manter seus
alunos de uma organização espacial disciplinar, melhor. Alguns trechos das matérias são
emblemáticos nesse sentido:
“Infelizmente, muitas pré-escolas copiam o modelo empobrecido da próxima etapa, de
crianças sentadas em mesinhas, fazendo as mesmas tarefas comandadas pela professora,
dia após dia”, comenta. 14
593F593F

Como as crianças amam os espaços ao ar livre, a ideia de um jardim surgiu quase
automaticamente. 15
594F594F

Idem a nota de rodapé 9.
Reportagem Tudo cabe na caixa dos bebês. Revista Nova Escola. Disponível em:
<http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/tudo-cabe-caixa-bebes-desenvolvimentoeducacao-infantil-855441.shtml#ad-image-0>. Acesso em: 23 abr. 2015.
14 Reportagem Luz no fim da pré-escola. Revista Carta Fundamental. Disponível em:
<http://www.cartafundamental.com.br/single/show/364>. Acesso em: 23 abr. 2015.
15 Reportagem Arte e Ludicidade nos Jardim das Sensações. Revista Pátio. Disponível em:
<https://www.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/11319/arte-e-ludicidade-no-jardim-dassensacoes.aspx>. Acesso em: 23 abr. 2015.
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Ele explicou sobre as peculiaridades da mountain bike – modalidade de ciclismo em que os
atletas percorrem terrenos acidentados –, para então partirem para aulas práticas. Nelas,
percorreram trilhas ao redor da cidade, onde a zona rural começa e surgem trechos de
grama, cascalho e terra. 16
59F59F

A necessidade de explorar espaços e recursos diferenciados fica evidente também
em alguns títulos das reportagens. “Agora, a aula é no banco da bike” 17, “Reserve lugar para
as sagas na estante” 18, “Lugar de esporte radical é na escola” 19, “O papo descolado das séries
de TV” 20 e “Na língua da Web” 21 são apenas alguns exemplos.
Outros trechos são bastante específicos em relação ao uso de tecnologias
contemporâneas. Palavras como online, tablets, celulares, internet, laboratório de
informática, web, letramento digital, Word, Google, entre outras, são recorrentes. Para se
ter uma ideia desse fenômeno, em uma mesma reportagem encontramos muitas delas:
596F596F

597F597F

59F59F

598F598F

60F60F

Na internet, a turma também buscou informações sobre tipos de esportes e seus
componentes, como vestuários, acessórios e regras.
[...]
Nos computadores, a turma digitou as produções em programas como o Word e o BrOffice.
[...]
Ela trocou os livros entre as equipes e iniciou as gravações com um celular. A fim de atender
a todos na busca pela pronúncia correta de algumas palavras, Dayane mostrou à turma
o Google Tradutor –
ferramenta online e gratuita que mostra, com recursos de áudio, a pronúncia das palavras. 22
[grifos meus]
601F601F

Com o intuito de ratificar a necessidade de utilizar recursos tecnológicos em sala de
aula, o argumento de que eles auxiliam na aprendizagem dos estudantes é empregado
frequentemente. Além desse argumento, a ideia de que crianças e jovens lidam bem com as
tecnologias também tem sido utilizada para corroborar sua importância como ferramenta
pedagógica, como nos mostram os excertos que seguem:
As tecnologias contemporâneas não são apenas mais um artefato dentro da escola,
mas ferramenta pedagógica muito poderosa, pois apresentam uma capacidade responsiva
e de acumulação de informação sobre quem as utiliza que é única. 23
602F602F

Reportagem Agora, a aula é no banco da bike. Revista Nova Escola. Disponível em:
<http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/agora-aula-banco-bike-bicicleta-pedalar853140.shtml>. Acesso em: 23 abr. 2015.
17 Idem a nota de rodapé 16.
18 Reportagem Reserve lugar para as sagas na estante. Revista Nova Escola, São Paulo, ano 30, n. 281,
abr. 2015.
19 Reportagem Lugar de esporte radical é na escola. Revista Nova Escola. Disponível em:
<http://www.cartafundamental.com.br/single/show/379>. Acesso em: 27 abr. 2015.
20 Reportagem O papo descolado das séries de TV. Revista Nova Escola, São Paulo, ano 30, n. 281, abr.
2015.
21
Reportagem Na língua da Web. Revista Carta Fundamental. Disponível em:
<http://www.cartafundamental.com.br/single/show/385>. Acesso em: 27 abr. 2015.
22 Reportagem E-books sobre esporte, do início ao apito final. Revista Nova Escola. Disponível em:
<http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/e-books-esporte-inicio-ao-apito-final-inglesnarrativa-855400>. Acesso em: 27 abr. 2015.
23
Reportagem
Mudança
tímida.
Revista
Carta
Fundamental.
Disponível
em:
<http://www.cartafundamental.com.br/single/show/378>. Acesso em: 27 abr. 2015.
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Com o celular, crianças e jovens escrevem, leem, resolvem problemas, fazem
cálculos, tiram e organizam fotos, ouvem e gravam músicas, trocam imagens e mensagens,
compartilham informações ou notícias, jogam e brincam.
[...]
Como esse aparelho é cada vez mais usado e querido pelos alunos, o tema deve ser
discutido no contexto de cada escola ou sala de aula. Trata-se de tomar uma posição e
transformá-la em prática. Assumir que ele é também um recurso de ensino e aprender a
utilizá-lo como ferramenta pedagógica. 24
603F603F

Da mesma forma que na subseção anterior, especialistas são acionados para
reforçar o ensinamento sobre o uso de espaços e recursos diferenciados. No caso analisado
aqui, isso parece acontecer, especialmente, com o intuito de alertar sobre a impossibilidade
de “nadar contra a maré” – expressão utilizada por mais de uma reportagem – quando o
assunto em discussão são as tecnologias contemporâneas:
Professora e consultora pedagógica de ensino de inglês a distância desde 1987, a
britânica Nicky Hockly defende a integração de aparatos tecnológicos como tablets e
celulares às salas de aula e cursos de língua estrangeira. Proibi-los ou ignorá-los, diz, é
“nadar contra a maré”. 25
604F604F

“A tecnologia é parte da rotina delas e isso é irreversível, não adianta nadar contra
a maré. Eu não posso fazer uma dicotomia entre o que a criança vivencia lá fora e o que a
escola apresenta. Essa dicotomia faz com que a criança se desmotive”, defende Quézia
Bombonatto, psicopedagoga e diretora da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Para ela,
o ponto-chave da questão é o equilíbrio. 26
605F605F

Ao analisar esse “ensinamento”, é possível perceber mais uma atitude esperada do
professor sendo formatada pela pedagogia cultural em análise. Falo do direcionamento da
conduta docente a fim de que os professores se mantenham distantes das práticas das
pedagogias disciplinares (VARELA, 2000) – pedagogias conhecidas por grande parte dos
professores como pedagogias tradicionais. E, para que esse fim seja atendido, traz como
possibilidade o uso das tecnologias contemporâneas.
Nesse sentido, Klein (2008), em sua tese de doutorado intitulada O discurso sobre as
novas tecnologias e a subjetivação docente: a docência na rede, identificou a relação entre o
uso das tecnologias e o abandono da pedagogia dita tradicional como um dos discursos em
voga na sociedade atual. Segundo a pesquisadora, esse abandono seria, inclusive, “uma
exigência da pedagogia que se constrói a partir da inserção do computador e da internet nas
escolas” (p. 172). Outro achado de sua pesquisa foi a existência de uma discursividade sobre
o uso das tecnologias, tanto necessitarem, quanto possibilitarem, que os docentes
adquiriram “outro perfil, passando a ser um sujeito autônomo, cooperativo, crítico e
criativo” (id.). Reforçando, mais uma vez, a ideia de que a pedagogia cultural colocada em
ação pelas revistas estaria especialmente preocupada em “formar/formatar” um tipo de
sujeito adequado às exigências da contemporaneidade, ou seja, “sujeitos que se inscrevam
nas marcas e condições do tempo-espaço que habitam e vivem” (CAMOZZATO, 2014, p.
589).

Reportagem Dilema de início de ano: celular tem lugar na classe? Revista Carta Fundamental.
Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/formacao/dilema-inicio-ano-celular-tem-lugarclasse-tecnologia-856970.shtml>. Acesso em: 27 abr. 2015.
25 Idem a nota de rodapé 21.
26 Reportagem Tecnologia e infância combinam? Revista Carta Fundamental. Disponível em:
<http://www.cartafundamental.com.br/single/show/392>. Acesso em: 27 abr. 2015.
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Valorizar a diversidade e promover a inclusão 27
60F60F

Construir na escola um ambiente onde a presença da diversidade seja o
reflexo da sociedade em que ela se insere, considerando as diferenças
como aspectos enriquecedores no processo formativo de cada um, esse,
sim, é o maior desafio de nossa comunidade educativa. 28
607F607F

Outro discurso que se torna recorrente ao analisar as revistas educacionais é sobre
a necessidade de valorizar a diversidade e promover a inclusão. Para discutir o tema da
diversidade, as revistas utilizam matérias específicas e acionam assuntos como diferentes
formações familiares, gênero, valorização dos negros, indígenas, entre outros. Exemplos
disso são encontrados nas reportagens “Fui defender a luta pela Educação Indígena em
Brasília e na Suécia” 29, “Cabelo bom” 30, “Novas famílias, velhos problemas” 31, “Gênero e
sexualidade na infância em duas histórias” 32, etc. Nas matérias referentes a esse tema,
identificamos trechos como:
608F608F

609F609 F

610F610F

61F61F

Thays acredita que as iniciativas ajudam a resgatar a autoestima negra, mas que a
discussão e valorização para serem duradouras precisam adentrar o espaço da família e da
escola. “Os professores precisam entender a história do negro no Brasil. Não apenas da
escravidão, mas da cultura rica que trouxeram de seus países de origem”, defende. 33
612F612F

“A gente entende que, considerando as diferentes configurações familiares de hoje,
não dá mais para trabalhar somente o Dia das Mães ou o Dia dos Pais”, conta. “Há casais
homoafetivos, pais solteiros, mães solteiras, crianças educadas por avós, tios, padrinhos. Se
ficarmos na ideia daquela família clássica, desconsideraremos as novas para repassar esse
preconceito às crianças”. 34
613F613F

Quem sabe, através dessas e de tantas outras histórias, possamos então nos
aventurar a estudar mais sobre gênero e sexualidade na infância, auxiliando tanto na
compreensão quanto na discussão dessa temática tão importante na nossa
contemporaneidade. 35
614F614F

Faço a distinção entre diversidade e inclusão de acordo com os preceitos expostos no site do
Ministério da Educação. Sendo assim, “o conceito de diversidade leva em conta as diferenças
históricas, culturais, sociais e econômicas do povo brasileiro” e o de inclusão, diz respeito ao
atendimento de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação
nas
escolas
regulares
de
ensino.
Disponível
em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10297:&catid=202&It
emid=164>. Acesso em: 28 abr. 2015.
28 Artigo Reflexões sobre o ensino para todos e o respeito à diversidade. Revista Nova Escola.
Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/formacao/reflexoes-ensino-todos-respeitodiversidade-856962.shtml>. Acesso em: 30 jan. 2015.
29 Reportagem Fui defender a luta pela Educação Indígena em Brasília e na Suécia. Revista Nova
Escola. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/fui-defender-luta-pelaeducacao-indigena-brasilia-suecia-856963.shtml>. Acesso em: 30 abr. 2015.
30 Reportagem Cabelo bom. Revista Carta Fundamental. Disponível em:
<http://www.cartafundamental.com.br/single/show/372>. Acesso em: 30 abr. 2015.
31 Reportagem Novas famílias, velhos problemas, revista Carta Fundamental. Disponível em:
<http://www.cartafundamental.com.br/single/show/390>. Acesso em: 30 abr. 2015.
32 Reportagem Gênero e sexualidade na infância em duas histórias. Revista Pátio. Disponível em:
<https://www.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/11322/genero-e-sexualidade-na-infancia-em-duashistorias.aspx>. Acesso em: 30 abr. 2015.
33 Idem a nota de rodapé 30.
34 Idem a nota de rodapé 31.
35 Idem a nota de rodapé 32.
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Já a maneira utilizada para abordar a inclusão é um pouco diferente. O tema é
analisado diretamente apenas por uma matéria, optando-se por fazê-lo circular em
reportagens que versam prioritariamente sobre outros assuntos. Um exemplo disso é visto
na reportagem “Agora, a aula é no banco da bike” 36, na qual, tanto ao longo no texto, quanto
na foto que o acompanha (figura 1), é dado destaque a uma estudante cadeirante:
615F615F

Eduarda Eliza Altmann, 15 anos, é cadeirante e participou de quase todas as etapas
do trabalho. "Ela possui uma cadeira de rodas motorizada. Pedi que os demais alunos
mantivessem uma velocidade reduzida para que ela pudesse acompanhá-los no asfalto",
conta Diniz. A única limitação foi a impossibilidade de Eduarda andar nas trilhas, mas esse
obstáculo já tem data para ser superado. "Conseguimos uma bicicleta de dois lugares e ano
que vem vamos colocá-la na garupa para também ter a experiência de andar em terrenos
acidentados", conta o educador. 37
61F61F

Figura 1 – Estudantes participando da aula de Educação Física 38
617F617F

Por conseguinte, pode-se inferir que a forma de abordar a inclusão em matérias que
não versam diretamente sobre o tema pode ser uma estratégia da pedagogia cultural em
análise a fim de conduzir a conduta dos docentes para acreditarem que todos,
independentemente de suas limitações, podem participar das diferentes práticas expostas
nas revistas, bastando apenas algumas adaptações. E é justamente a pretensão de incluir a
todos que parece ser perseguida por meio do ensinamento abordado nesta subseção, ora
atentando-se para que a diversidade seja contemplada, ora procurando incluir a totalidade
da turma nas diversas atividades. Para que isso seja possível, os saberes docentes, enquanto
“especialistas em alunos”, são acionados:
Faz-se necessário relembrar que o educador é, antes de tudo, um grande especialista
em aluno. E aluno é o título que as crianças com deficiência recebem no momento em que
se matriculam na escola, assim como seus colegas. 39
618F618F

Tais discussões nos possibilitam pensar sobre a proposição de Veiga-Neto e Lopes
(2007) em relação as políticas de inclusão funcionarem “tanto como um poderoso e efetivo
dispositivo da governamentalidade neoliberal quanto um dispositivo biopolítico a serviço
da segurança das populações” (p. 949). E, além disso, sobre o fato das condutas docentes
Idem a nota de rodapé 16.
Idem a nota de rodapé 16.
38 Idem a nota de rodapé 16.
39 Idem a nota de rodapé 28.
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estarem sendo conduzidas para uma auto responsabilização, em certo sentido, por colocar
esses dispositivos em ação.
Formar para a vida
“A proposta dos campos de experiência das crianças é importante para
se pensar um currículo para a educação infantil que vá além da escola.” 40
619F619F

“É muito válido romper as barreiras que separam a escola da vida,
trazendo questões do cotidiano, práticas de resolução de problemas”. 41
620F620F

Como podemos perceber nos trechos acima, formar para a vida é mais um dos
discursos sobre práticas pedagógicas que as revistas educacionais colocam em ação. Ao
analisar os dados referentes a ele, é possível perceber que tal discurso se relaciona com uma
possível transformação da vida dos estudantes por meio dos saberes aprendidos na escola:
A cada mês, duas semanas são dedicadas às aulas, o chamado "tempo escola". As
duas seguintes são destinadas ao "tempo comunidade", momento de aplicar em casa os
saberes aprendidos. 42
621F621F

“Ao que tudo indica, projetos como o Pérolas Negras e o Manifesto Crespo já têm
feito a diferença na vida de muitas meninas.” 43
62F62F

“O conhecimento só tem valor quando provoca transformação na vida das
pessoas.” 44
623F623F

Entretanto, um propósito maior parece permear essa possível modificação da vida
dos discentes. Algo mais abrangente, mais ambicioso. Ao que parece, seria uma vontade não
só de alterar a vida de cada um, mas de transformar a sociedade em geral, como nos
mostram os relatos que seguem:
"Sou adepto da Educação militante, que tem reflexos na sociedade de maneira
geral." 45
624F624F

“É por meio do diálogo que os pequenos aprender a organizar a memória e começam
a reivindicar seu espaço como indivíduos, ocupando futuramente um lugar na sociedade e
sendo capazes de expressar seus pontos de vista.” 46
625F625F

Com o intuito de realizar essa “missão”, o papel, tanto do aluno, quanto do professor,
é destacado. “Assim, professor e alunos, ainda que em posições diferentes, passam a
pertencer a uma mesma família, comprometida com um projeto comum que é o de preparar
Reportagem A contribuição italiana para uma pedagogia emancipatória. Revista Pátio. Disponível em:
<https://www.grupoa.com.br/revista-patio/default.aspx?revistaEdicaoId=8787.>. Acesso em: 27 abr. 2015.
41 Idem a nota de rodapé 11.
42 Reportagem Pedagogia da Alternância: quando a escola é o lar. Revista Nova Escola. Disponível em:
<http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/pedagogia-alternancia-quando-escola-lareducacao-campo-853324.shtml#ad-image-0>. Acesso em: 30 abr. 2015.
43 Idem a nota de rodapé 30.
44 Reportagem Estudo sobre nutrição muda hábitos alimentares, revista Nova Escola. Disponível em:
<http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/estudo-nutricao-muda-habitos-alimentarescomida-saude-855420.shtml>. Acesso em: 27 abr. 2015.
45
Idem a nota de rodapé 44.
46 Reportagem Sim, ele entende tudo e reponde! Revista Nova Escola, São Paulo, ano 30, n. 281, abr.
2015.
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e o de prepara-se no presente para o futuro do mundo”. 47 E como fazer isso? As reportagens
nos mostram que um caminho possível seria por meio de práticas que tenham como
objetivo o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo. Com esse intuito, diferentes
propostas são sugeridas ao longo das reportagens. Elas vão desde a opção por brinquedos
que permitam uma maior interação até a escolha de atividades que envolvam o
empreendedorismo desde a mais tenra idade:
62F62F

“Não temos brinquedos licenciados ou eletrônicos. A intenção é que a criança seja a
protagonista da brincadeira e não o brinquedo.” 48
627F627F

Fernando Dolabela desenvolveu há 12 anos uma metodologia de
empreendedorismo para crianças, que já foi multiplicada em dezenas de redes municipais
do Brasil, como São José dos Campos, Sorocaba e Londrina. As “lições” começam com
crianças a partir de 4 anos. 49
628F628F

Desse modo, tendo o desejo de formar para a vida como pano de fundo, a pedagogia
cultural aqui analisada parece conduzir a conduta dos professores para que percebam,
novamente, sua profissão como indispensável à mudança social, tanto diretamente: por
meio de suas ações; quanto indiretamente: por meio das ações de seus alunos que, sendo
protagonistas e autônomos, poderiam atuar na transformação da sociedade. Fazem isso por
meio dos discursos que acionam na busca de “dar forma” aos sujeitos (CAMOZZATO; COSTA,
2013).
Além disso, outro ponto que os excertos desta subseção nos fazem pensar é sobre o
quanto se deseja que os docentes, por meio das práticas pedagógicas, antecipem aos alunos
o “mundo ‘lá fora’; uma antecipação que é vista como a melhor maneira de preparar
competências para atuar num mundo marcado pelo mercado e pela competição” (VEIGANETO, 2000, s.p.). Algo que deixa evidente mais uma aproximação dessa pedagogia com a
racionalidade neoliberal, visto que nesta forma de pensar “a capacitação e a formação
educacional e profissional dos indivíduos aparecem como elementos estratégicos a serem
investidos [...]” (GADELHA, 2009, p. 150) na busca de aprimorar o capital humano dos
sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi possível observar, o cruzamento das ferramentas teórico-metodológicas e
dos materiais analisados possibilitou a confirmação da hipótese de que as revistas
educacionais, ao fazerem o exercício de ensinar sobre ser um determinado tipo de
professor, colocam uma pedagogia cultural em ação. Isso porque, elas fornecem
ensinamentos que, de alguma maneira, implicam, tanto nas formas como os professores
entendem a si e ao mundo que os cerca, quanto nos modos como organizam suas vidas,
conforme nos ensina Costa (2009).
Nessa esteira de pensamento, é importante destacar que tal conclusão permite que
possamos afirmar que as revistas educacionais seriam um dos lócus de
“formação/formatação” docente na sociedade contemporânea. Um espaço especialmente
potente, afinal, cada vez mais, a mídia vem assumindo um caráter pedagógico “na medida
que produz imagens, significações, enfim, saberes que de alguma forma se dirigem à
‘educação’ das pessoas, ensinando modos de ser e estar na cultura em que vivem” (FISCHER,
2002, p. 153).
Reportagem Uma família cheia de boas intenções com a escola. Revista Nova Escola, São Paulo, ano
30, n. 281, abr. 2015.
48
Reportagem Alugam-se brinquedos. Revista Carta Fundamental. Disponível em:
<http://www.cartafundamental.com.br/single/show/365>. Acesso em: 27 abr. 2015.
49
Idem a nota de rodapé 11.
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Além disso, ao analisar as recorrências discursivas colocadas em ação pelas revistas
educacionais, foi possível identificar a existência de uma “ordem discursiva” (FOUCAULT,
2011) que estaria regulando a produção, a natureza e a circulação dos discursos sobre
práticas pedagógicas adequadas à contemporaneidade. Essa ordem aceitaria como
“verdade” que “as melhores” práticas são as que tornam as aulas divertidas, interessantes e
motivadoras; utilizam espaços e recursos diferenciados (preferencialmente tecnológicos);
valorizam a diversidade e promovem a inclusão; bem como as que pretendem formar para
a vida. Dessa forma, as revistas estariam governando as condutas docentes a fim de
“formarem/formatarem” um tipo específico de sujeito desejável (KELLNER, 1995).
Sendo assim, considerando que “a pedagogia procura responder as exigências que
cada tempo coloca para a produção de certos tipos de sujeito que lhes correspondam,
levando adiante o mundo que vivemos” (CAMOZZATO, 2014, p. 573), a identificação dessas
“verdades” permitiu visibilizar traços da articulação entre a pedagogia colocada em ação
pelas revistas educacionais e a racionalidade neoliberal. Isso porque, como me detive a
mostrar ao longo das análises, as práticas pedagógicas destacadas como as mais adequadas
se tornam indispensáveis na “formação/formatação” dos sujeitos necessários para levar
essa racionalidade adiante.
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RESUMO. Neste trabalho, propomos uma espécie de mapa de tecnologias de poder-saber
postas a funcionar pelo dispositivo ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. O material de
análise é o documento elaborado pelo INEP (2005) que trata de abordar os eixos teóricos e
metodológicos que estruturam o exame. Para desenvolver a análise, sustentamo-nos em
duas tecnologias expressas por Michel Foucault: o poder disciplinar – na sua forma de
“docilizar” os corpos – e o Biopoder – que prioriza a vida – articulando-se com a poder
disciplinar na contemporaneidade e potencializando os seus efeitos. Como modos de
sujeição, identificamos linhas de fratura e fissura produzidas pelo dispositivo do ENEM.
Desde então, propomos reflexões acerca de modos de pensar a docência.
ABSTRACT. In this work, we propose a kind of map of technologies power-knowledge put
to work by ENEM “dispositif”. The analysis material is the document written by INEP (2005)
which deals with the theoretical and methodological approach that structure the exam. This
work has been supported by two technologies expressed by Michel Foucault: disciplinary
power – predominantly through the first half of the eighteenth century and aimed to made
docile bodies- and the biopower – a technique that priorize life – linking up with disciplinary
power in contemporary society and enhancing its effects. Like a subjection form, was
identified fractures and fissures lines that operated by the ENEM dispositif. In this way, we
propose reflections on the ways of thinking teaching.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, algumas universidades estaduais e federais adotaram o ENEM
como prioridade, ou, em muitos casos, como exclusividade, extinguindo o seu processo de
seleção na modalidade de vestibular. Tal escolha vem ganhando força em diversas regiões
do país, de modo que existe, inclusive, a possibilidade de extinção dessa modalidade de
ingresso às universidades em longo prazo. Além disso, o ENEM parece funcionar como um
personagem da educação básica nacional quando expõe que a prova em si “constitui um
valioso instrumento de avaliação, fornecendo uma imagem realista e sempre atualizada da
educação no Brasil” (BRASIL 2005, p.7).
Quanto à estrutura do trabalho, na primeira seção, situamos o ENEM na educação
contemporânea, apresentando os seus objetivos. Na segunda seção, apresentamos os
elementos que fundamentam a análise. O trabalho sustenta-se no pensamento foucaultiano,
especialmente nas noções de biopolítica e na relação poder-saber. Na terceira seção,
constituímos o núcleo do trabalho, onde elaboramos uma espécie de mapa das tecnologias
– compreendidas como um conjunto de operações e procedimentos que normalizam
condutas. Por fim, para potencializar argumentações relativas ao conteúdo central do
trabalho, o pensamento de Deleuze (2010) sobre o aprendizado tornou-se necessário.
Desde então, vislumbramos modos de sujeição constituídos pelo dispositivo ENEM,
propondo novos caminhos e novas práticas que possibilitem reflexões acerca dos modos de
ser, pensar e agir enquanto professores.
O pensamento de Foucault possibilita vislumbrar determinados aspectos relativos
ao ENEM, expondo aquilo que não é “palpável”, nem visível e, muito menos, dizível. Com
Graduado em Licenciatura Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto
Alegre, RS, Brasil).
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Foucault de Deleuze (2013), torna-se possível reconhecer ideias que afirmam certa
“priorização” à sociedade moderna nas análises de Foucault sobre as relações de poder. Daí
surge um argumento para a produtividade do pensamento foucaultiano que sustenta a
análise que será desenvolvida neste trabalho, tomando o ENEM como um dispositivo da
avaliação: o seu caráter contemporâneo permite que se estabeleça “sintonias” com
elementos, como normas e objetivos que compõem o exame.

PRODUTIVIDADE DO ENEM
Não há dúvidas de que o ENEM vem ganhando cada vez mais espaço na vida de
estudantes de Ensino Médio. Atualmente, uma parcela imensa de alunos desse grau de
escolaridade presta o exame. Segundo dados da Folha de São Paulo 3, 7,8 milhões de
estudantes inscreveram-se no exame, dois milhões a mais com relação ao ano anterior.
Todavia, o interesse pelo ENEM não parte apenas dos estudantes. As pontuações que eles
obtêm nas provas estabelecem rankings de desempenho entre as instituições onde cada um
estuda de modo que a escola deve trabalhar em conjunto com seus alunos, tratando de
informá-los sobre aspectos referentes ao exame propriamente dito. A uma pontuação alta,
pode-se associar a capacidade da instituição de preparar o aluno. Assim, o ENEM também é
uma forma de mobilizar a qualificação do ensino das instituições escolares. Como um exame
opcional ao estudante, ele tem como um de seus principais objetivos o de “possibilitar uma
referência para auto-avaliação, a partir das competências e habilidades que o estruturam”,
além de atuar como “modalidade alternativa ou complementar aos processos de seleção
para o acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho” (BRASIL, 2005, p. 7).
Atualmente, algumas universidades federais como UFMG, UFRJ, UFMT, UFMS e
UFBA adotam o ENEM como critério único de aprovação. Outras vêm, cada vez mais,
priorizando o exame, atribuindo-lhe maior importância no processo de seleção. Também, é
possível crer na obrigatoriedade do ENEM, como um meio de dar rumos à educação no país
no que concerne à avaliação, tornando-o uma necessidade no contexto educacional atual.
Desde que foi criado em 1998, o ENEM tem crescido em importância no cenário educacional
brasileiro. Ao longo da década de 2000, foi ganhando maior relevância na medida em que
foi usado como critério de seleção em bolsas e em programas federais.
Em 2004, foi criado o PROUNI (Programa Universidade Para Todos) que oferece
oportunidades de ingresso em universidades privadas para estudantes brasileiros que não
possuam diploma de graduação (BRASIL, 2014a). Para que obtenha a bolsa, atualmente, o
aluno precisa ter “participado do Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da edição de
2010” e “obtido em uma mesma edição do referido exame, média das notas nas provas igual
ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação” (BRASIL, 2014a). Em 2010, é
criado o programa federal CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS que concede bolsas a estudantes de
graduação e pós-graduação, tendo como meta central “manter contato com sistemas
educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação” (BRASIL, 2006a).
Novamente, o ENEM possui participação em uma das condições de candidatura, pois para
ingressar no programa, o aluno deve ter “obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) igual ou superior a 600 pontos, em exames realizados a partir de 2009” (BRASIL,
2006a).
629F629F

UM RECORTE DO PENSAMENTO FOUCAULTIANO
Em Vigiar e Punir, Foucault (2013) analisa as “técnicas” que o Estado utilizava para,
de certa forma, mostrar o seu poder soberano. Ele aborda a disciplina como um dos aspectos
que caracterizava a sociedade do século XVIII, descrevendo modos de ser e agir naquela
época. Corpos dóceis são produzidos no sentido de que podem ser “conduzidos” ou, ainda,
“moldados” por meio de um critério de padronização que vai desde a formação do soldado
até a conduta dos médicos. Há um “mecanismo de poder” que opera sobre os corpos, agindo
3
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diretamente sobre eles. Foucault localiza uma série de exemplos de técnicas disciplinares
em instituições como o quartel, o hospital, a escola em termos da organização rígida do
espaço e do tempo. No que se refere à escola, descreve-a como um ambiente de controle da
sala de aula e os horários a serem cumpridos com concentração e foco naquilo que se
pretende ensinar. Interessa observar que Foucault não elabora uma teoria que se limita a
aplicações universais, livres da diversidade que caracteriza o espaço-tempo. Não há
algoritmos, nem fórmulas. O filósofo propõe uma “teorização”, não propriamente uma
teoria, algo que não seja “fechado”, “rígido” “pronto” para uso e, sim, alguma coisa que possa
“ser pensada como uma ‘ação’” (VEIGA-NETO, 2014, p. 77), levando-se em consideração a
dinamicidade das mudanças das relações e a mutabilidade das práticas e dos discursos na
sociedade contemporânea.
Com a passagem do século XVIII para o XIX, a sociedade se depara com novas
relações, novas técnicas de poder. O centro das atenções, que antes era a docilidade dos
corpos, a disciplina, passa a ser a população, um conjunto de corpos ou sujeitos. É a própria
vida que passa a ser o centro das atenções. O sujeito passa a ser considerado tanto em seu
aspecto individual (prezando pela sua sobrevivência), quanto coletivo (prezando pela
existência e integridade do grupo social em que está inserido). Constituem-se
racionalidades, combinando-se com tecnologias que operam na condução dos
comportamentos de indivíduos e populações, produzindo de subjetividades. Daí surge uma
tecnologia de poder, denominada biopoder que se diferencia do poder soberano,
constituindo-se numa tecnologia de poder sobre a vida das populações com função de
preservá-la (FOUCAULT, 1997a; 1997b). As “condutas humanas que preservem e
promovam a própria vida” entram em jogo. (LOPES & VEIGA-NETO, 2007, p. 9).
O biopoder passa, gradativamente, a partir da segunda metade do século XVIII, a
tomar o lugar do poder disciplinar, ainda que este último não tenha desaparecido por
completo na contemporaneidade. O que ocorreu, na verdade, foi uma “articulação entre esse
e aquele (poder disciplinar e biopoder), cada um complementando o outro e até
potencializando-se mutuamente.” (LOPES & VEIGA-NETO, 2007, p. 9). Como parte presente
e atuante dessa nova tecnologia de poder, surge o conceito de biopolítica, compreendido
essencialmente como um conjunto de “estratégias mobilizadas para governar as
populações”, apoiando-se no Biopoder (VEIGA-NETO, 2007, p. 9). É possível identificar
elementos presentes na fundamentação teórico-metodológica do ENEM (2005) que tenham
em seu cerne a função de preservação e promoção da vida – saberes que o Estado promove
na realização do exame todos os anos, afirmando-se em tecnologias de poder e
racionalidades políticas.
Nas principais obras de Foucault, podemos pensar os enunciados e as visibilidades
– ora funcionando como personagens, ora atuando como alicerces de determinados
conceitos e teorias afins. Os enunciados transcendem o universo das palavras, fogem às
proposições e frases, representam, em outras palavras, um novo plano, um plano
transversal que se diferencia do plano vertical das frases e do plano horizontal das
proposições. Mais do que formadores de palavras, eles surgem em discursos que têm como
principal condição a época em que se inserem. Os enunciados estão para o dizer, assim como
as visibilidades estão para o ver. As visibilidades são “formas de luminosidade, criadas pela
própria luz e que deixam as coisas e os objetos subsistirem apenas como relâmpagos,
reverberações, cintilações” (DELEUZE, 2013, p. 62). Elas permanecem “invisíveis enquanto
permanecermos nos objetos, nas coisas, ou nas qualidades sensíveis, sem nos alçarmos nas
condições que as abrem” (DELEUZE, 2013, p. 66).
Com as noções de enunciado, visibilidade e relação de forças estabelecem-se as
bases para a compreensão da noção de poder-saber. Neste sentido, propomos um
pensamento a respeito dos dispositivos que nada mais são do que uma distribuição, uma
configuração de linhas de diferentes naturezas que se cruzam, relacionando-se, articulandose e se entrelaçando umas às outras – são as linhas de poder e saber. As primeiras
constituem as relações de força. As segundas formam os enunciados e as visibilidades. Num
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nível à parte, há também as linhas de subjetivação que assumem outra dimensão, dando ao
“eu” seu caráter de tecnologia de si, como expressa Deleuze:
[...] uma linha de subjetivação é um processo, uma produção de
subjetividade num dispositivo: ela está para se fazer, na medida em que
o dispositivo o deixe ou torne possível. [...] O “Si Próprio” não é nem um
saber, nem um poder. É um processo de individuação que diz respeito a
grupos ou pessoas, que escapa tanto às forças estabelecidas, como aos
saberes constituídos: uma espécie de mais-valia (DELEUZE, 1996, p.3).
Desde então, nos dispositivos, linhas de saber, poder e subjetivação (fissura e
fratura) entram em jogo, aparecendo de maneira caótica, desordenada, misturando-se,
induzindo ou suscitando umas às outras, num determinado local, numa determinada época.
Observamos que Foucault utilizou a noção de dispositivo para analisar os discursos, as
práticas, as leis, dentre outros elementos que se encontram emaranhados nas linhas
mencionadas. Tais elementos decorrem especialmente do novo. O que é dado como
verdadeiro, encontra-se imerso nos elementos, constituindo o dispositivo em questão.
Portanto, a verdade, na perspectiva foucaultiana, distancia-se de um caráter de
universalidade; situa-se nas redes compostas por relações de poder-saber e subjetivação
presentes e atuantes num local e momento específicos.
É interessante salientar que Foucault atribuía o tempo como um fator determinante
aos dispositivos. Mudam-se as épocas, alteram-se o funcionamento dos dispositivos. A
atualidade é dada como fundamental nos modos de se comportar e agir, aparece nas
próprias formações discursivas e, vai além, “movimenta” a subjetividade, os modos de
subjetivação. Deleuze argumenta que as obras de Foucault não primavam pelo desprezo à
história, pelo contrário, afirmavam um uso em favor da sua compreensão. Mudanças em
jogo, possibilidades de vida. Não somos os gregos da antiguidade, nem os cristãos de
outrora. Deleuze aponta para a mudança dos modos de subjetivação, consolidando o
argumento já descrito. Dispositivos surgem como multiplicidades, tanto no tempo quanto
no espaço.
A atualidade ganha ares de protagonismo nas inter-relações. As linhas de
atualização pressupõem subjetividades novas, bem como novos enunciados, visibilidades e
poderes. Nas palavras de Deleuze (1996), “o atual não é o que somos, mas aquilo em que
vamos nos tornando, aquilo que somos em devir, quer dizer, o Outro, o nosso devir-outro”
(DELEUZE, 1996, p.4).Assim, Foucault não se opõe à história e aos dispositivos pertencentes
a ela – não nega o passado remoto ou recente. Ele afirma que a história representa aquilo
que já não somos ou que, gradativamente, estamos deixando de ser. Com Foucault, podemos
vislumbrar novos caminhos para pensar as práticas avaliativas. Consequentemente, ao
estabelecer novas concepções de poder, esses caminhos sugerem novos rumos na área da
educação.

O ENEM COMO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO
Considerando a noção de dispositivo exposta acima, seria possível pensar o ENEM
como um dispositivo de avaliação? Ora, se ele apresenta um conjunto de saberes inseridos
no currículo escolar, por exemplo, com as regularidades características dos enunciados, há
articuladas, neste contexto, relações de força. Elas conduzem o ver e o dizer, atuando como
vetores, como arcos que disparam “flechas que não cessam de entrecruzar as coisas e as
palavras” (DELEUZE 2006, p. 1). Podemos pensar as relações de força funcionando através
das oportunidades de ingresso ao Ensino Superior e/ou ao mercado de trabalho que o
ENEM oferece. O conhecimento científico, presente nas ciências exatas, ciências humanas,
ciências da natureza, representa campos de saber que normalizam condutas, valores e ações
– uma forma, inclusive, clara e coesa de biopolítica. Pode-se dizer, dentre outros exemplos,
que o poder moralizante que o exame faz funcionar aparece na forma de cinco competências

– 1452 –

que o indivíduo deve possuir nas áreas subdivididas pelo próprio exame, na importância
que se atribui à competição (já que se encontra sempre presente nas relações humanas) e
na relevância de dominar e resolver um problema que surge sempre mediante uma
necessidade fundamental e presente na vida cotidiana do estudante. Ao domínio das cinco
competências e a “aquisição” das habilidades a elas relacionadas, pode-se pensar, também,
nas formas que o exame adota para a inclusão do indivíduo no meio acadêmico – um
discurso que o próprio estado utiliza para fazer funcionar o poder. As linhas de força
presentes no ENEM também constituem as instituições escolares. Tomamos como exemplo
o projeto pedagógico de cada escola que “age” nas formas de organização e se apóia em
saberes que, no caso, referem-se à contextualização de problemas e à proximidade com
“situações vivenciais”.
O projeto pedagógico de cada escola deve prover essa orientação para a
condução de cada disciplina (...).Quanto ao Exame, precisamente por dar
contexto ao que verifica, mobiliza os saberes disciplinares do aluno,
expondo-o a problemas efetivos, a situações vivenciais, a questões reais,
avaliando se, ou em que medida, o aprendizado disciplinar desenvolveu
habilidades e compôs competências. Por ter o caráter que tem, o Enem
faz dois serviços: permite ao aluno tomar conhecimento do real perfil de
seu aprendizado, saber do que é capaz; sinaliza à escola o que se espera
dela, qual o novo sentido do ensino médio, definido como uma etapa que
completa a educação básica,(...) seja para a faculdade, seja para o
emprego. Esses serviços são, hoje, essenciais (BRASIL, 2005, p. 64).
Dessa forma, torna-se possível ver relações de poder-saber, circulando de maneira
imprevisível nas normas, nas abordagens teóricas e nas competências e habilidades,
articulando-se e se entrecruzando umas às outras.
O dispositivo do ENEM funciona mapeando, orientando e atribuindo sentido a
aspectos relativos ao exame. Podemos tomar como exemplo deste funcionamento a prova
em si e as disciplinas que a constitui. O referido texto funciona como os “bastidores” do
exame, conferindo uma espécie de credibilidade aos conteúdos e critérios de avaliação,
mediante a opção por uma linha pedagógica e por métodos estatísticos específicos.
Descrevendo as competências em seus detalhamentos, faz com que apareçam na forma de
habilidades exigidas para os estudantes, enunciando os objetivos do ENEM e expondo
descrições sobre a metodologia empregada neste exame. Tratando, inclusive, de detalhar a
forma e o estilo das questões, o texto fornece um caráter de padronização na perspectiva
teórica que adota. Propondo elementos que possibilitem qualificar uma instituição de
ensino como uma “escola de excelência” (BRASIL, 2005), uma ideia específica do que é
qualidade e excelência é constituída.
A primeira questão relevante que pode ser abordada vai ao encontro dos assuntos,
dos conteúdos que constituem as provas do ENEM. O ponto chave, aqui, encontra-se
diretamente na relação de “dependência” que existe entre poder e saber. Pode-se supor que
os saberes presentes no exame estão relacionados, inevitavelmente, pelas linhas de força,
pelo próprio poder que o exame faz funcionar como um dispositivo de avaliação. Existem
justificativas para a escolha dos saberes que constitui o exame, reforçadas pelas
competências exigidas que, paradoxalmente, estão imersas nessas relações. E é aí que entra
a questão do verdadeiro, no qual o poder passa a funcionar como um personagem das cenas
que vivenciamos na educação atual. O conhecimento ganha contornos de um estatuto de
verdade: “não há modelo de verdade que não remeta a um tipo de poder, nem saber ou
sequer ciência que não exprima ou implique ato, um poder se exercendo” (DELEUZE, 2013,
p. 48). Além disso, esses conhecimentos científicos que o exame enfatiza serem necessários
podem ser compreendidos como racionalidades políticas, ou seja, como práticas voltadas
para uma “idealização” da realidade que são coesas por si só e convergentes com um
programa político.
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Apoiando-se nas ideias acima, ainda pode-se pensar a respeito da composição dos
conteúdos presentes no currículo das escolas. O ENEM como uma política “indutora”
confere uma pontuação às escolas pela média das pontuações obtidas pelos seus respectivos
estudantes. O ENEM, enquanto um dispositivo, “transforma” as instituições de ensino que,
por sua vez, retroagem nos alicerces teóricos, nas regulamentações e na própria forma de
avaliação do exame. A escola emerge como instituição necessária ao dispositivo do ENEM
exercendo forças na medida em que o conteúdo do eixo teórico deve levar em consideração
o ambiente e a “atmosfera” presente nessa instituição.
Foucault mostra que saberes e poderes tornam-se peculiar numa dimensão espaçotempo. Ora, os regulamentos, as normas e os conteúdos tratados nos textos teóricometodológicos do ENEM não estão livres desse contexto. A escola atual exige que se
compreenda a existência de uma “enxurrada” de inovações tecnológicas cada vez mais
sofisticadas e complexas. As novas tecnologias da informação e comunicação fascinam-nos
com as “diferentes narrativas, ficcionais ou não, da literatura, do cinema, da televisão” –
focalizando a formação de docentes e discentes quanto às possibilidades de criação
imanentes a esses materiais (FISCHER, 2011, 78).
No eixo teórico que sustenta o ENEM, manifestam-se forças, presentes em
instituições escolares, agindo sobre sujeitos, condicionando formações de currículos,
afirmando o que pode ou não ser realizado em sala de aula. A perspectiva pedagógica que o
exame adota é inspirada na pedagogia construtivista que pode ser pensada como um vetor
representado por feixes que funcionam, agindo direta e indiretamente na organização do
conhecimento científico (dos conteúdos, competências e habilidades que relevam o texto
teórico), se este último for compreendido como um “liminar”, um campo do saber.
O ENEM, como dispositivo, propõe condutas, modos de pensar-se como estudante e
professores, na medida em que exige “autonomia” por parte dos alunos que se expressa no
fato de suas pretensões de ingressar em uma determinada universidade ou entrar em um
tipo de programa criado pelo governo. A autonomia, inclusive, talvez seja uma das mais
evidentes estratégias adotadas pelo exame no âmbito da biopolítica, pois funciona como um
fundamento didático que consiste na produção de um sujeito com senso crítico sobre a
realidade, questionando-a, evitando-o de se conformar com aquilo que observa no
cotidiano. Com relação à disciplina de matemática, a ideia é relativamente a mesma: o aluno
deve compreender e ter pleno domínio de seus aspectos mais elementares – mesmo que
isso implique em cálculos primitivos e menos práticos para se chegar ao resultado.
[...] na perspectiva da autonomia, deve-se permitir que a criança repita,
às vezes de forma até mais precária, a evolução social de um
desenvolvimento matemático. Por isso, é interessante analisar as
soluções apresentadas pelas crianças, promover a discussão dessas
soluções, permitir que aquelas enfrentem suas pseudo-soluções,
contradições e que, na diversidade das formas apresentadas, a forma
melhor possa, pouco a pouco, ser vitoriosa. Para isso, é necessário que o
professor tenha conhecimento [...] confiança e paciência (BRASIL, 2005,
p. 23).
É possível observar em cada trecho, em cada frase do texto normas que induzam o
estudante a dominar a linguagem científico-literária; de ser capaz de resolver problemas;
de compreender analítica e graficamente determinados fenômenos naturais e/ou
tecnológicos, e dentre outros exemplos. Instituem-se, dessa forma, adequações teóricas que
permitam inseri-lo numa “sociedade competitiva e tecnológica” (BRASIL, 2005, p. 15), com
a finalidade da inclusão e da manutenção da vida individual e coletiva.
As práticas que o texto do INEP (2005) sugere, fundamentada em saberes, também
podem ser compreendidas, de certa maneira, como práticas de dominação. Nesse sentido,
essas práticas “implicam movimentos de resistência e de contraconduta” (LOPES & VEIGANETO, 2007, p.4). Na próxima seção, apresentamos argumentos que podem ser
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interpretados como um movimento de contraconduta – ou seja, um movimento que aparece
como uma espécie de luta por novas condutas, sem que surja como uma oposição a
movimentos maiores, ou ainda, a práticas de dominação. E, também, pode ser analisado
como um movimento de resistência, como algo que possa fortalecer as relações de poder.
(LOPES & VEIGA-NETO, 2007, p. 4).

CONCLUSÃO... LINHAS DE SUBJETIVAÇÃO DO DISPOSITIVO
Nesta seção, inspirada em Deleuze (2010), com as noções de pensar e aprender
refletirmos sobre a prática docente. Como um dispositivo de avaliação, o ENEM proporciona
reflexões no âmbito de seus objetivos e permite pensar para além de sua fundamentação:
são as chamadas linhas de fratura e fissura que vislumbramos, recriando realidades,
modificando-as, ou ainda, atualizando-as. Tais linhas representam um caso à parte com
relação às linhas de poder e saber.
É importante ressaltar, no contexto deste trabalho, a convergência dos objetivos que
norteiam o ENEM com o dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Segundo BRASIL (2005),
essa proximidade é intencional tendo, inclusive, a participação dos mesmos colaboradores
na elaboração do regulamento dos dois documentos. Um dos objetivos que consta nos
PCN´s, consonante com uma das propostas do ENEM, seria o de “desenvolver a capacidade
de questionar processos naturais e tecnológicos, identificando regularidades, apresentando
interpretações e prevendo evoluções, desenvolvendo o raciocínio e a capacidade de
aprender.” (BRASIL, 2005, p. 62). Intencionamos dar sentido àquilo que se pretende expor
nesta seção, especialmente, no que se refere à expressão “desenvolver o raciocínio” –
compreendendo a palavra “raciocínio” como parte do pensamento. Apoiando-nos no
pensamento de Deleuze, queremos possibilitar outras reflexões sobre o sentido que se
atribui ao “pensar”.
As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006b) colocam como um desafio
“preparar o jovem para participar de uma sociedade complexa como a atual, que requer
aprendizagem autônoma e contínua ao longo da vida [...]” (BRASIL, 2006b, p.6). Dessa
forma, assim como o pensamento, o aprendizado também se torna indispensável para a
formação do indivíduo – compreendido como um cidadão com autonomia intelectual e
entendedor dos processos produtivos (BRASIL, 2006b). Mais do que isso, aprender e
pensar, neste contexto, estão intimamente relacionados, são parte de um mesmo “processo”,
ou ainda, são ingredientes que não podem ser dissociados, fazem parte da mesma solução,
de uma mistura.
Em Proust e os Signos (DELEUZE, 2010), Deleuze associa os signos ao aprendizado,
ou seja, o aprender está relacionado à decifração de signos ‒ que são uma espécie de
qualidade que existe no seio de qualquer matéria. É por meio da tradução ou interpretação
desses signos que se pode chegar ao verdadeiro aprendizado. Eles podem ser pensados
como um “combustível” para a fluidez do pensamento, manifestando-se em quaisquer
objetos ou matérias. A explicação, o desenvolvimento e a tradução de um signo constituemse no próprio processo de aprendizado (DELEUZE, 2010, p. 91).
O pensamento precisa ser “mobilizado” por meio de uma força que o coloque em
movimento, passando necessariamente por uma espécie de ação, algo como uma procura
que se torna, para nós, necessária ao aprender. Quando deciframos um signo, iniciamos uma
recherche – uma busca ou uma procura pela verdade acerca do objeto que emite o signo.
Essa verdade é suscitada “quando sofremos uma espécie de violência que nos leva a essa
busca” (DELEUZE, 2010, p.14). É pela concretude dos acontecimentos que a procuramos,
condicionada pela decepção, sempre num tempo que se denomina “tempo perdido”. A
decepção orienta e abre caminhos para a recherche que no “tempo perdido” – perdido do
ponto de vista convencional por termos feito algo aparentemente “inútil” – acontece imersa
na casualidade. Há uma necessidade de encontrar a revelação da verdade nesse tempo
perdido, de modo que as experiências, os encontros, os signos apreendidos se constituem
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na “matéria” de que o pensamento necessita para chegar ao tempo original, no qual se pode
redescobrir esse tempo que se perde.
Como chegar à verdadeira compreensão do sentido e da forma de um signo, na sua
essência? Deleuze responde com uma palavra: Arte. Apenas a ela, pode-se atribuir a real
importância daquilo que está presente no aprendizado. Tudo que realmente interessa (ou
tudo aquilo que aprendemos, de fato) possui a arte articulada na sua forma de expressão,
no cerne do seu valor, na textura do seu conteúdo. A dimensão da relevância que se atribui
a Arte desenha-se no parágrafo a seguir:
Só pela arte podemos sair de nós mesmos, saber o que vê outrem de seu
universo que não é o nosso, cujas paisagens nos seriam tão estranhas
como as que porventura existem na Lua. Graças à arte, em vez de
contemplar um só mundo, o nosso, vemo-lo multiplicar-se, e dispomos de
tantos mundos quantos artistas originais existem, mais diversos entre si
do que os que rolam no infinito [...] (DELEUZE, 2010, p. 40).
A arte, portanto, constitui o meio de se chegar à essência de um encontro com um
signo. Ela se manifesta no imaterial, atingindo patamares que transcendem o mundo das
palavras, que se distanciam da percepção e da memória – faculdades que têm um papel
secundário no âmbito da aprendizagem, embora necessário. O pensamento deleuziano
possibilita-nos a exposição de ideias interessantes a respeito, sobretudo, dos modos de agir
e pensar a perspectiva docente. Proporciona-nos reflexões que podem enriquecer e
aprimorar as ações do professor em sala de aula. Tomamos como exemplo, a noção de
intercessores – que podem ser pensados como os promotores de encontros, tirando o
pensamento de sua imobilidade natural. O professor, desta forma, por meio de seus modos
de agir, pode promover intercessores, ou ainda, encontros. É desses encontros, que
podemos propiciar experiências aos alunos que podem levar a tão necessária criação no
âmbito da educação, desbravando regiões inóspitas e lugares inesperados.
O professor-intercessor compreende que não se aprende de maneira voluntária. Os
signos podem estar presentes em qualquer lugar, em qualquer intervalo de tempo, de modo
que nunca será possível prever quando o indivíduo vai se sentir mobilizado a pensar, a
aprender. O aprendizado dos estudantes não passa apenas pelo professor, passa, também,
com ele. Sensíveis à “enxurrada” de signos que circulam na sala de aula, professores e
estudantes podem abrir caminhos para a Arte e aí, quem sabe um dia, chegar-se-á à Essência
– aquela que dá sentido, cor e textura ao objeto do aprendizado –, transcendendo a
dimensão da materialidade das experiências.
Cada aula, cada atividade constitui um mundo próprio no seu espaço-tempo. Nesse
sentido – convergindo com a ideia deleuziana de que a união das partes não produz um todo,
tal qual um puzzle – a elaboração do plano de ensino de uma determinada disciplina pode
ser pensada um quadro que pintamos num determinado espaço-tempo, com ajuda dos
alunos e do próprio meio em que se constituem as práticas disciplinadas. Nestes momentos,
com Nietzsche (1998) e suas Genealogias, podemos abrir caminhos para durante o
aprendizado que não pode ser antecipado. Podemos ressaltar que os rumos do aprendizado
de cada sujeito, jamais serão iguais, isto é fundamental que se compreenda. A série de
decepções que guiarão o estudante nessa caminhada, atuando como um combustível na
recherche pela verdade, mobilizará o espírito que, no início, enxerga apenas a parte imaterial
do objeto (pontos de vista), “cegando-o” das propriedades que ele realmente possui. Assim,
o professor pode oferecer caminhos, propiciar ou condicionar rumos a serem trilhados –
sempre ciente de que é impossível prever como e quando cada um irá aprender.
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RESUMO: Esse artigo tem como objetivo discutir e analisar os significados que são
produzidos e colocados em ação por revistas pedagógicas brasileiras, sobre os processos de
avaliação. Para realizar as análises toma como pano de fundo a mudança de ênfase de uma
sociedade disciplinar para uma sociedade de controle, e utiliza o conceito de normalização
dentro de uma perspectiva foucaultiana. Não se assume neste artigo o a priori de uma
relação imanente entre: exame e ação educativa. Mostrando que o exame não é um
problema que se volta historicamente ao conhecimento. Assim nesse artigo se problematiza
a construção dessa relação historicamente. Ao final é possível concluir que: (1) a avaliação
constante e permanente dos alunos, parece estar ligada à lógica do controle. Essa avaliação
constante encontra-se centrada principalmente em padrões de comportamentos esperados
pelos alunos, funcionado como uma operação de normalização destes. (2) A intensificação
dos processos de avaliação, não apresenta uma ligação com o ensino de conteúdos escolares,
o que parece ocasionar um esmaecimento da escola como lócus privilegiado para
transmissão/construção de conhecimentos.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação. Sociedade de controle. Normalização. Educação
CONTROL SOCIETY AND NORMALIZATION: AN ANALYSIS OF EVALUATION PROCEDURES
ABSTRACT: This article has as objective to discuss and analyze the meanings that are
produced and put into action by Brazilian pedagogical journals on evaluation procedures.
To perform the analysis takes as its background the mutation in emphasis from a
disciplinary society to a control society, and uses the concept of normalization within a
Foucaultian perspective. Do not take this article the a priori of an immanent relationship
between: exam and action educative. Demonstrating that the exam is not a problem that
back historically to knowledge. So this article discusses the construction of this relationship
historically. At the end it is possible to conclude that: (1) the constant and ongoing
evaluation of students, appears to be linked to the control logic. This constant evaluation is
focused primarily on standards of behavior expected by the students, worked as a process
of normalization of these. (2) The intensification of evaluation processes, does not have a
connection to the content of school education, which seems to occasion a school washout as
a privileged locus for transmission/ contruction of knowledge.
KEYWORDS: Evaluation. Control society. Normalization. Education
Esse artigo tem como objetivo 2 discutir e analisar os significados que são
produzidos e colocados em ação por revistas pedagógicas brasileiras, sobre os processos de
avaliação. Para realizar as análises toma como pano de fundo a mudança de ênfase de uma
sociedade disciplinar para uma sociedade de controle, e utiliza o conceito de normalização
dentro de uma perspectiva foucaultiana.
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Esse artigo apresenta parte dos resultados de uma pesquisa que teve como objetivo discutir e
analisar os significados sobre as adaptações curriculares que são produzidos e colocados em ação
por documentos legais e revistas pedagógicas. A pesquisa foi desenvolvida por Renata Porcher
Scherer sob a orientação da Professora Dra. Maria Cláudia Dal’Igna. Para maiores detalhes, ver
Scherer (2015).
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A escolha das revistas pedagógicas como material empírico de justifica, na esteira
de outras pesquisas 3 desenvolvidas com estes artefatos chamados pedagógicos, que
mostram que essas revistas, as se propor a discutir questões como: avaliação, por exemplo,
para além de descrever os significados já existentes para essa temática, esses artefatos tem
participado da produção de seus significados na sociedade contemporânea.
Já a escolha pelas revistas: Nova Escola e Pátio ocorreu por dois motivos: primeiro,
por serem revistas com distribuição gratuita para a rede pública de ensino brasileira 4;
segundo, por encontrar maior recorrência do tema nessas publicações
Após justificar a escolha do material e antes de começar a análises dos processos de
avaliação no material empírico acredito ser importante justificar o recorte do pano de fundo
escolhido para esse artigo. Por isso opto por começar este artigo com uma breve reflexão
sobre a forma como a disciplina e o controle têm operado, para após descrever como essa
mudança vem trazendo efeitos para as formas de compreendermos a avaliação, dentro do
sistema educacional brasileiro.
Assim começo realizando um destaque de algumas distinções entre vigilância e
controle e como o conceito de normalização irá operar de distintas formas nesses dois
contextos. Enquanto a vigilância acaba sendo incorporada por aqueles que se propõe a
vigiar, o controle encontra-se ligado à coleta e ao armazenamento de informações
constantes, parecendo ameaçar a todo tempo aqueles que deseja controlar, mas isso não
significa uma ação contínua do controle, e sim uma ação continuada: infinita, com registros
e armazenamentos. “O controle, mesmo estando a nos ‘ameaçar’, é episódico, descontínuo
no que tange à coleta, processamento e armazenamento da informação” (VEIGA NETO,
2008, p. 146). Ao compreender que controle e disciplina operam em diferentes lógicas, será
igualmente importante entender como a norma operará a partir dessa mudança de ênfase.
Será que ela irá operar da mesma forma na disciplina e no controle?
Fundamentada em Fabris e Lopes (2013), posso afirmar que a norma age de
diferentes formas, com base em dispositivos disciplinares e em dispositivos de seguridade.
As autoras, considerando a argumentação de Ewald, destacam que a norma opera como uma
medida e um princípio de comparabilidade, agindo no sentido de incluir a todos a partir de
determinados critérios construídos no interior e a partir dos grupos sociais. “Para os
autores, sempre de forma prescritiva, a norma age ou provocando ações que homogeneízem
as pessoas, ou provocando ações que exaltem as diferenças a partir de referenciais
comunitários”. (FABRIS; LOPES, 2013, p.42). Conforme as autoras, a norma age tanto na
632F632F
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Aqui posso citar a pesquisa de Gerzson (2007), que, ao investigar os discursos sobre Educação nas
revistas Veja, Época e IstoÉ, mostra o quanto a mídia faz proposições para as sociedades
contemporâneas, propondo concepções e práticas favoráveis para a manutenção das políticas
neoliberais. Cito também a pesquisa de Cordeiro (2013), que analisa como os discursos que circulam
em revistas informativas brasileiras propõem um modo de governo do final da vida, produzindo
sujeitos que governam seu fim. Também desejo fazer referência a algumas pesquisas que utilizam
como material empírico publicações da revista Nova Escola: Tomio (2013), que investigou o processo
de construção do livro didático; Santana (2011) que analisou como a docência era narrada/
construída nas publicações analisadas, articulada com a noção de empreendedorismo; e Santos
(2010), que analisou capas e imagens publicadas na revista que evidenciam a representação da
docência como sendo predominantemente feminina.
4 De acordo com o site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Programa Nacional
Biblioteca da Escola (PNBE) tem como objetivo prover as escolas de ensino público das redes federal,
estadual, municipal e do Distrito Federal, no âmbito da educação infantil (creches e pré-escolas), do
ensino fundamental, do ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA), com obras e demais
materiais de apoio à prática da educação básica. No ano de 2013, foram distribuídas 1.810.530
revistas Nova Escola em 10 edições e 724.212 revistas Pátio em quatro edições; 153.840 escolas
foram contempladas com esse material. Trago essas informações como forma de destacar a
relevância do material analisado nesta pesquisa devido à abrangência da distribuição de tais
conteúdos em âmbito nacional. Informações disponíveis em:
<http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-dadosestatisticos/item/4063-pnbe-2013>. Acesso em: 11 nov. 2013.
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definição de um modelo a priori quanto na pluralização de modelos que servirão de
referência para que todos se posicionem dentro dos limites definidos na relação de uns com
os outros.
Cabe ainda marcar que as formas de operação da norma, baseadas em dispositivos
disciplinares ou em dispositivos de seguridade, não são excludentes. “Elas existem em um
jogo constante de forças, pois ambas são necessárias junto às artes de governar”. (FABRIS;
LOPES, 2013, p.42). Podemos compreender, ainda, a partir de Foucault (2008), que o
processo de normalização tem funcionado de formas distintas – ora com ênfase na
disciplina, ora com ênfase na seguridade. Como assinala Foucault (2008, p.75), a
normalização disciplinar
[...] consiste em primeiro colocar um modelo, um modelo ótimo que é
construído em função de certo resultado, e a operação de normalização
disciplinar consiste em procurar tornar as pessoas, os gestos, os atos,
conformes a esse modelo, sendo normal precisamente quem é capaz de
se conformar a essa norma e o anormal quem não é capaz. Em outros
termos, o que é fundamental e primeiro na normalização disciplinar não
é o normal e o anormal, é a norma (grifo meu).
Nos procedimentos de normalização disciplinar, o que se torna fundamental é o que
vem primeiro, é a norma. É a partir da norma que podemos definir o que será considerado
normal e anormal. Por causa desta característica, Foucault provoca-nos a pensar que se
trataria muito mais de uma normação, salientando, assim, o caráter primeiro e fundamental
da norma. Com relação aos dispositivos de segurança, Foucault (2008) descreve um sistema
que é exatamente o inverso do que observamos com relação à normalização disciplinar.
Para Foucault (2008, p.82-83), nos dispositivos de segurança,
[...] vamos ter uma identificação do normal e do anormal, vamos ter uma
identificação das diferentes curvas de normalidade, e a operação de
normalização vai consistir em fazer essas diferentes distribuições de
normalidade funcionarem umas em relação às outras e [em] fazer de
sorte que as mais desfavoráveis sejam trazidas às que são mais
favoráveis.
Sendo assim, podemos compreender que, em uma sociedade de seguridade, o
normal vem primeiro e a norma dele se deduzirá, ou seja, a partir do estudo das
normalidades, “[...] a norma se fixa e desempenha seu papel operatório”. (FOUCAULT, 2008,
p. 83). A norma opera de forma distinta na sociedade de seguridade, pois, como nos
mostram Fabris e Lopes (2013, p.43), “nas operações de normalização, portanto, estão
colocadas as muitas ações biopolíticas que, ao agir sobre os indivíduos da população, visam
trazer para a zona de normalidade aqueles que estão em risco”.
Feitos esses esclarecimentos, desejo voltar a reflexão para o processo de avaliação.
Nesse contexto, a coleta e o armazenamento de informações constantes de todos os alunos
e de cada um parecem contribuir para identificar e trazer para a zona de normalidade
aqueles que estão em risco. Na sociedade de seguridade, a avaliação funciona como uma
importante ferramenta de regulação. Ao levantar essas reflexões, não me posiciono contra
ou a favor das avaliações, mas desejo compreender quem tem sido o principal alvo delas e o
que tem sido avaliado.
Me parece que um dos principais alvos dessas avaliações constantes é o aluno, que
deve ser acompanhado a todo o momento por meio de registros do professor da sala de aula
e de outros profissionais que o atendem; tudo deve ser registrado em cadernos de
observação e portfólios a fim de exibir os avanços e as dificuldades de cada um, como
podemos ver no excerto a seguir:
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PORTFÓLIO EXIBE OS AVANÇOS: fazer um portfólio com as produções da garotada durante
sua permanência na escola é fundamental para ajudar a acompanhar o progresso da cada
um e planejar novas intervenções. No caso das crianças com deficiência mental, esse recurso
mostra que elas também avançam – o que é animador para seus professores.
Fonte: Nova Escola, n. 192, maio 2006, p. 45.
A ideia de organizar o portfólio encontra-se ligada à ajuda para o professor
acompanhar o progresso de cada aluno de forma individual e planejar as próximas
intervenções. Para marcar a importância desse instrumento, a revista traz o exemplo de um
menino, Diogo, dizendo que foi mediante este instrumento que se pôde observar seu
crescimento. Na análise do meu material, percebi a proliferação de diferentes instrumentos
(relatórios, portfólios, fichas de acompanhamento, entre outros) que têm o objetivo de
controlar o desenvolvimento de cada aluno.
Outro aspecto que quero destacar é a significação atribuída aos conhecimentos no
processo de avaliação.
A avaliação deve ser planejada para que mostre qualquer progresso obtido pela criança,
mesmo que este seja muito lento. Pequenas etapas de avaliação demonstram tal progresso,
o que passa a ser bastante motivador para o aluno - assim como para o professor.
Fonte: Pátio, n. 48, nov. 2008/jan. 2009, p. 13
Na sequência, propus que cada jovem escolhesse um material para explorar mais uma vez como o que mais gostou ou o mais desafiador. Meu objetivo era deixar todos irem mais a
fundo na experiência. Para encerrar, as produções foram organizadas em portfólios
individuais e a turma pôde ver as criações e discutir. E, assim, eu vi com clareza o percurso
de cada um e avaliei a aprendizagem do grupo.
Fonte: Nova Escola, n. 255, set. 2012, p. 47
Na lógica do controle, a ênfase na avaliação e em um currículo flexível, que respeite
o tempo de cada um, cria condições para o esmaecimento dos conhecimentos escolares, com
essa proliferação de estratégias de controle que parecem materializar-se nas escolas a
partir de diferentes processos avaliativos escolares e de larga escala: avaliação da
aprendizagem, autoavaliação, avaliação do desempenho do professor, mecanismos para
avaliar/ranquear/comparar escolas, dentre outros. Hoje vivemos o que Veiga-Neto (2013)
chama de “delírios avaliatórios”, ou seja, muito além do currículo ou da escola, somos
convocados a nos avaliar e a avaliar os outros constantemente, e essa submissão, segundo
o autor, tem reduzido nossos espaços de liberdade a quase nada. “Por toda parte, parece
que, por si só e num passe de mágica, do aperfeiçoamento da avaliação resultará o
aperfeiçoamento da educação [...]. O salvacionismo pedagógico parece estar apostando, hoje
e cada vez mais, todas as fichas na capacidade de avaliação”. (VEIGA-NETO, 2013, p.9).
Articular a ideia de melhoria da qualidade da educação a processos avaliativos
parece ser uma forma sutil e produtiva de convencer todos os envolvidos no processo de
que esses procedimentos avaliativos são fundamentais. Estamos avaliando mais, e isto é
fato. Mas a questão que se coloca é: estamos ensinando mais? E nossos alunos têm
aprendido mais?
Díaz Barriga (2001), ao realizar uma análise de diferentes momentos da história
com relação ao exame, mostra que a relação melhor sistema de exame x melhor sistema de
ensino é uma verdade que se constituiu historicamente. Nesse sentido, penso que vale a
pena afastar-me um pouco da lógica que estava seguindo até aqui para realizar um breve
resgate histórico sobre a avaliação para que possamos compreender melhor como essas
verdades têm sido constituídas.
Para isso, inicio problematizando a relação de imanência que se estabeleceu entre
exame e ação educativa, apresentando três motivos, com base em Díaz Barriga (2001): (1)
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o exame foi um instrumento criado pela burocracia chinesa para eleger membros de castas
inferiores; (2) Existem várias evidências de que, na Idade Média, não existiam exames
ligados à prática educativa; (3) A atribuição de notas a trabalhos escolares é uma herança
do século XIX. A partir destes tópicos, podemos observar que o exame não é um problema
que se volta historicamente ao conhecimento, mas têm seu foco voltado para questões
sociais, muitas delas sem solução.
Assim, o exame é na realidade um espaço de convergência de inúmeros
problemas. Problemas que são das mais diversas ordens. Podem ser
sociológicos, políticos e também psicopedagógicos e técnicos. No entanto,
por um reducionismo que no fundo cumpre a função de ocultar a
realidade, os problemas em relação ao exame aparecem agudizados só
em sua dimensão técnica. Desconhecendo os outros âmbitos de
estruturação. (DÍAZ BARRIGA, 2001, p. 56).
Podemos observar que, historicamente, uma amplitude de problemas é sintetizada
pelo exame, depositando-se várias expectativas na ação de examinar. A solução para
diversos problemas que a sociedade não tem conseguido “dar conta”, como a questão da
não-aprendizagem dos alunos, poderia ser solucionada com a utilização de sistema de
avaliação eficaz. Porém, de acordo com Díaz Barriga (2001, p.57), “[...] o exame é só um
instrumento que não pode por si mesmo resolver os problemas gerados por outras
instâncias sociais” 5.
Após essa breve explanação de como se construiu historicamente a relação
qualidade e avaliação e de que a relação entre a construção de conhecimentos e a avaliação
não é uma relação imanente, considero importante seguir essa reflexão analisando alguns
efeitos produzidos, na passagem da sociedade disciplinar para a sociedade de controle, com
relação aos conhecimentos escolares.
Como facilitar a aprendizagem de todos e respeitar o tempo de cada um sem abrir
mão dos conhecimentos escolares? Parece que as discussões sobre a avaliação cada vez
mais destacam a importância do professor descrever: o que o aluno consegue fazer, o que ele
aprendeu. Isso pode ser observado no excerto da revista Pátio, já apresentado, segundo o
qual a avaliação deverá centrar-se sempre no progresso de cada aluno, e os professores são
incentivados a mostrar qualquer progresso do aluno, por menor que seja, como forma de
motivá-lo; e no excerto da revista Nova Escola, que incentiva o professor a avaliar o percurso
de cada aluno mediante a produção de portfólios. Aqui podemos ver operar a lógica da
normalização a partir dos mecanismos de controle, descrita anteriormente com base em
Foucault (2008), pois não parece (pré) existir uma norma que irá definir o normal e o
anormal. Será a partir do normal que se definirá a zona de normalidade e se poderão
identificar aqueles alunos que podem estar em situação de risco.
634F634F

Díaz Barriga (2001) afirma, com apoio dos estudos foucaultianos, que o exame é um espaço onde se
realizam várias inversões das relações sociais e pedagógicas, um espaço onde se invertem as relações
de saber e poder, apresentando relações como se fossem relações de saber as que fundamentalmente
são de poder. A partir dessa hipótese, o autor apresenta três inversões com relação ao exame: (1)
Problemas sociais em pedagógicos. (2) Problemas metodológicos em problemas só de exame. (3)
Problemas teóricos da educação reduzidos a questões técnicas de avaliação. Como este não é o foco
da pesquisa, não adentrarei nessa questão. Para maiores informações, ver Díaz Barriga (2001).
5
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Dei atenção a todos, mas acompanhei de perto os que precisavam avançar no estudo da
reprodução. Esses alunos tinham menos autonomia para estudar. Também incentivei a
troca entre eles. Quem já tinha compreendido o tema explicava-o aos demais, o que
colaborou para a ampliação da capacidade de argumentação deles.
Fonte: Nova Escola, n. 255, set. 2012, p. 48-49.
Como percebemos, a preocupação da professora de ciências estava voltada para os
alunos que ainda precisavam avançar no estudo da reprodução. A professora identificou
aqueles que se encontravam em situação de risco (tinham menos autonomia para estudar)
e precisavam de maiores investimentos para aproximarem-se da zona de normalidade. É
importante observar que a linguagem utilizada pela professora se mantém na lógica de
olhar sempre para a potencialidade do aluno e tudo o que ele pode vir a ser – um aluno que
ainda precisa avançar e que tem condições para avançar –, sempre olhando para o que o
aluno pode vir a conquistar. Outro ponto que desejo marcar na fala dessa professora é que
o foco do relato é o conteúdo de ciências. Relatos em que a centralidade do depoimento do
professor está no conteúdo ainda aparecem de forma incipiente nos materiais analisados
nesta pesquisa.
Fabris e Traversini (2013), ao analisarem pareceres descritivos de professores
sobre alunos dos últimos anos do ensino fundamental, encontraram resultados
semelhantes. As autoras mostram que somente 20% dos pareceres explicitavam
conhecimentos aprendidos nas disciplinas. Elas evidenciam também uma centralidade de
investimentos em duas etapas do currículo escolar: metodologias e avaliação, e uma ênfase
nos comportamentos e o enfraquecimento do conhecimento das áreas específicas.
Nos matérias analisados também é possível observar uma ênfase na participação
dos alunos em algumas atividades, especialmente com foco na socialização e no
comportamento, assim o professor é aconselhado a avaliar cada avanço, cada progresso,
como podemos perceber no excerto a seguir:
Nesse sentido, vale lembrar que todas as atividades oferecem elementos para avaliação.
Atitudes muito simples, como se reunir em grupo, permanecer sentado na carteira, se
alimentar, cuidar da higiene pessoal sozinho e utilizar os materiais escolares corretamente
podem ser considerados grandes avanços para estudantes com deficiência intelectual. A
observação de todos no dia a dia é sempre de grande valia para o professor.
Para acompanhar a aprendizagem das crianças, é preciso fazer registros diários sobre o
desempenho delas e compilar os trabalhos que realizam em sala. Esse material pode ser
transformado num portfólio (arquivo da produção dos alunos). A periodicidade com que
esses registros são transformados em notas depende da política educacional de cada escola.
Pode ser bimestral ou trimestral.
Fonte: site da revista Nova Escola, publicado em julho de 2009.
O registro diário e a valorização de cada pequeno progresso serão essenciais para
avaliarmos na sociedade de controle. A avaliação poderá centrar-se em aspectos como
conseguir reunir-se em grupo, manter-se sentado na cadeira, utilizar os materiais de forma
adequada. A avaliação focada nesses aspectos permite-me continuar refletindo sobre a
função da escola contemporânea, pois ela parece constituir-se muito mais como um centro
de convivência (FABRIS, 2007) do que como espaço de produção de conhecimentos. Será
que ainda existe espaço para ensinar e aprender na escola de hoje?
As análises realizadas por Fabris (2007), em uma pesquisa sobre os significados
atribuídos à escola por alunos e professores, mostram que a ênfase pedagógica se encontra
na convivência, e não em conhecimentos, reforçando o argumento que venho
desenvolvendo. A autora também evidencia que os alunos ainda veem a escola como o
espaço que pode ajudá-los a melhorar de vida, a realizar seus sonhos; assim, os
conhecimentos a serem aprendidos na escola são entendidos por crianças/jovens como
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passaporte para a realização desses sonhos. Esse pode ser um caminho para produzir alguns
movimentos com relação às aprendizagens. Segundo Fabris (2007, p.15-16), “a escola ainda
é a instituição que tem compromisso em fazer chegar a todas as classes sociais o
conhecimento culturalmente legitimado. Como as escolas têm assumido esse
compromisso?”.
Para concluir, gostaria de retomar a pesquisa sobre os processos avaliativos de
Fabris e Traversini (2013). Conforme as autoras, se, por um lado, podemos compreender a
flexibilidade como uma possibilidade para entender o tempo atual vivido pelos alunos, por
outro lado, essa flexibilidade pode ser um indício dos mecanismos de controle instaurandose nas salas de aula.
Juntamente com as autoras, aponto a importância do conhecimento na escola
pública contemporânea. Penso que a constituição de uma docência flexível não pode
representar um esmaecimento do conhecimento, pois, como percebemos no relato da
professora de ciências, a flexibilização das estratégias de ensino não estão prescindindo dos
conhecimentos específicos de sua área.
A partir das análises deste artigo desejo concluir, associando-me às pesquisadoras
e pesquisadores que têm defendido a escola como local onde o conhecimento é ensinado e
construído. A escola ainda é um dos locais onde as crianças, os jovens e suas famílias podem
depositar a esperança para a construção de uma vida mais justa e mais feliz; para isso,
precisamos assumir o compromisso com o conhecimento e olhar com suspeita, investigando
os efeitos do imperativo da flexibilidade para a escola.
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RESUMO: A discussão desenvolvida neste trabalho tem como material empírico os
documentos oficiais relativos aos principais programas voltadas para a disseminação das
tecnologias digitais na educação pública brasileira. O objetivo é mostrar como os discursos
proliferados por meio de tais políticas favorece a constituição de um tipo de sujeito, o Homo
oeconomicus accessibilis, cujo comportamento está pautado no uso das tecnologias digitais
conectadas em rede e na necessidade de acesso à informação. Defende-se que a
disseminação do uso das tecnologias na educação é impulsionada pela ideia de que o Brasil
precisa atingir um novo padrão de desenvolvimento e fortalecer a sua inserção na lógica da
globalização. Estas ideias fazem com que investir na população se torne uma necessidade,
pois assim é esperado que seja cada vez maior o número de indivíduos capaz de acessar e
fornecer informações. Nesse sentido, mas do que incentivar o uso dos recursos
computacionais conectados em rede, é difundida a importância de preparação da população
para o favorecimento do fluxo de dados e informações. Por esse viés, orientado pelos
ditames de organismos supranacionais, encontra na educação escolarizada o meio ideal
para a proliferação de ações que objetivam a constituição deste tipo de sujeito que, em prol
do desenvolvimento do país, assume como condição necessária para a sua vida o uso das
tecnologias em rede para acessar e estar disponível para ser acessado, aprendendo a
conduzir cada vez melhor a si mesmo e aos outros.
ABSTRACT: Discussion developed in this work has the empirical material the official
documents relating to the main programs for the spread of digital technologies in the
Brazilian public education.The aim is to show how discourses proliferated through such
policies favoring the creation of a kind of guy, the Homo oeconomicus accessibilis, whose
behavior is guided in the use of digital technologies and networked and the need of access
to information. It is argued that the widespread use of technology in education is driven by
the idea that Brazil needs to achieve a new standard of development and strengthen their
integration in the logic of globalization. These ideas make that investing in people becomes
a necessity, for thus is expected to be increasing the number of individuals able to access
and provide information. In this sense, more than encourage the use of networked
computing resources, it is widespread the importance of people's preparation for favoring
the flow of data and information.Thus, oriented by the guidelines of supranational agencies,
found in the school education the ideal medium for proliferation of actions that aimed the
creation of this kind of guy, who in favor of the countries development, assumes as a vital
condition the use of network technologies for access and be available to be accessed,
learning to drive increasingly better yourself and others.
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A exigência de novos padrões de produtividade e competitividade em
função dos avanços tecnológicos, a visão de que o conhecimento é a
matéria-prima das economias modernas e que a evolução tecnológica vem
afetando não apenas os processos produtivos, mas também as formas
organizacionais, as relações de trabalho e a maneira como as pessoas
constroem o conhecimento e requerem um novo posicionamento da
educação. Ao lado da necessidade de uma sólida formação básica, é
preciso, também, desenvolver novos hábitos intelectuais de simbolização
e formalização do conhecimento, de manejo de signos e representação,
além de preparar o indivíduo para uma nova gestão social do
conhecimento, apoiada num modelo digital explorado de forma
interativa (PROINFO, 1997, p. 2, grifos meus).
A capacidade de gestão e de processamento de informações na sociedade
atual caracteriza a competição entre as diferentes realidades produtivas,
requerendo dos indivíduos intuição, criatividade, agilidade de raciocínio
associada ao manejo da tecnologia e maior conhecimento técnico
(PROINFO, 1997, p. 3, grifos meus)

INTRODUÇÃO
Na contramão da festejada inserção das tecnologias digitais na educação escolar, o
objetivo deste artigo é mostrar como a propagação do uso de recursos computacionais na
educação pública favorece a produção de sujeitos cuja conduta é conduzida por meio do
fornecimento, acesso e manipulação de dados e informações. Denomino este tipo de sujeito
de Homo oeconomicus accessibilis (LOUREIRO, 2013). Este tipo de sujeito assume como
verdade um “novo modo de estar no mundo” (FISCHER, 2012, p. 1040), pautado na
necessidade da conexão em rede para o acesso à informação. Tais ações produzem
comportamentos sociais, políticos e econômicos que forjam os próprios indivíduos, ao
atuarem em prol do desenvolvimento do País, a desenvolverem um tipo de comportamento
– que se constitui como norma na Contemporaneidade – em que a capacidade de acessar e
ser acessado se torna uma condição necessária. Isso cria as condições de possibilidade para
que outra forma de condução das condutas – pautada na conexão em rede – se desenvolva
na atualidade. Mais especificamente, por meio de discursos que responsabilizam a
população pela inserção do Estado brasileiro no “modus operandi da aldeia global”
(PROINFO, 1997, p. 1) e na “retomada do desenvolvimento do País” (PRONINFE, 1989, s/p.),
é difundida a ideia de que os indivíduos precisam estar conectados à rede para poderem
acessar, fornecer, organizar e manipular dados e informações – seja sobre si mesmos, seja
sobre os outros.
Esta ideia pauta-se na noção de que a informação, a globalização e a rede são as
características fundamentais da economia dos últimos trinta anos (CASTELLS, 1999). A
informação torna-se fundamental, porque a produtividade e a competitividade entre
empresas, regiões, ou nações dependem de sua capacidade de “gerar, processar e aplicar de
forma eficiente a informação baseada em conhecimento” (CASTELLS, 1999, p. 119). A forma
como estão organizados o sistema produtivo, o consumo, a circulação e os componentes
desses processos, tais como “capital, trabalho, matéria-prima, administração, informação,
tecnologia e mercados” (CASTELLS, 1999, p. 119), caracterizam o processo de globalização
em que estamos inseridos. O advento tecnológico foi o motor que impulsionou “a base
material indispensável” (CASTELLS, 1999, p. 119) para o desenvolvimento deste processo.
Para a globalização, a intensificação dos laços comerciais, políticos e econômicos
entre os países que interagem uns com os outros, por meio de suas associações com
organismos supranacionais, são questões fundamentais. Isso faz com que se torne
imprescindível investimentos, mobilizados por meio do Estado, em ações que visem à
diminuição das desigualdades sociais e, por conseguinte, à expansão da economia. Para
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tanto, é esperado que os problemas (sociais, políticos, econômicos, educacionais, de
segurança, etc.) de países envolvidos nessa lógica sejam geridos a fim de não comprometer
o crescimento, o desenvolvimento e a estabilidade econômica dos demais.
Nessa linha, para a manutenção da ordem interna, “a eficiência da estrutura social,
a qualidade de vida da população” (PROINFO, 1997, p. 1), a estabilidade e o
desenvolvimento econômico de cada nação, é preciso que sejam mobilizados mecanismos
cuja finalidade é evitar os desvios nas condutas individuais e coletivas. Assim, cabe ao
Estado pôr em funcionamento formas de controle e regulação tanto da população em geral
quanto de cada indivíduo em particular. Isso torna essenciais os investimentos na coleta e
acesso a dados e informações, que possibilitem aos Estados-nações prever antecipadamente
as perturbações que possam ferir a gestão da ordem interna. A necessidade de mapear a
população e, especialmente, aquelas parcelas consideradas em situação de risco social, por
exemplo, explica os altos investimentos feitos no Brasil, na segunda metade da década de
1990, em estudos estatísticos que embasam a criação de políticas de assistência social e
educacional. Dentre um conjunto de ações cujo objetivo é colocar todos sob os olhos do
Estado, os programas voltados para a propagação dos artefatos tecnológicos e para a
promoção da inclusão digital na educação se constituem em formas de investir na população
para as condições de vida da Contemporaneidade.
Por esse viés, a problematização apresentada aqui tem com aporte teórico os
estudos de Michel Foucault, e como material empírico documentos oficiais referentes aos
principais programas voltados para a difusão das tecnologias digital na educação
escolarizada. A analítica desenvolvida neste artigo está dividia em três momentos e por
compreender que a noção de população está diretamente relacionada a necessidade de
produzir, difundir e organizar dados e informações para melhor conduzi-la, o primeiro
momento será dedicado a esta temática. O segundo momento traz uma analítica acerca da
importância da escola na preparação da população para a utilização das tecnologias digitais,
especialmente no que se refere à necessidade de preparar os indivíduos para a manipulação
de dados e informações, por meio da conexão em rede, como condição para a “retomada do
desenvolvimento do País” (PRONINFE, 1989, s/p.). O terceiro e último momento é dedicado
à conclusão, espaço em que são trazidas algumas possibilidades para pensar o uso das
tecnologias digitais na educação. Cabe ressaltar que não é objetivo desta discussão buscar
melhores práticas ou fornecer um caminho seguro sobre como pode-se aliar o uso dos
artefatos digitais a práticas de ensino e de aprendizagem.
714F714F2

A IMPORTÂNCIA DA OBTENÇÃO DE DADOS PARA A GESTÃO DA POPULAÇÃO
A necessidade de instituir um mecanismo que ensine os indivíduos a se
comportarem em uma sociedade de regras e normas emerge por volta do século XVIII,
quando as atenções do governante deixam de estar direcionadas para a administração de
um território e das famílias e volta-se para a condução das condutas da população. Para os
economistas comprometidos com a razão governamental daquele século, a população deixa
de ser considerada como uma coleção de súditos de direitos que deve obedecer a vontade
do soberano e passa a ser vista como uma coletividade, que tem em seu interior um conjunto
de processos acontecendo e que precisa ser administrada. Tal administração não é feita de
forma autoritária. Todavia, as ações aplicadas sobre a população são, ao mesmo tempo,
refletidas e calculadas (FOUCAULT, 2008).
Em outras palavras, para uma gestão eficiente de governo, a população precisa ser
considerada em sua naturalidade. Para tanto, há uma série de variáveis a serem ponderadas
e que não pode passar imperceptível aos olhos de quem governa, já que estas não são
reguladas pela lei. Ao contrário, tais variáveis aparecem como naturais e é a partir da
Programa Nacional de Informática Educativa (PRONINFE), implantado em 1989; Programa
Nacional de Informática na Educação (PROINFO), implantado em 1997 e Programa Um Computador
por Aluno (PROUCA), iniciado em 2010. Tanto o PROINFO quanto o PROUCA ainda estão em
funcionamento.
2
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observação, contabilização, análise de fenômenos aparentemente irregulares que poderão
ser percebidas as regularidades que são administráveis. Assim, “a constituição de um saber
de governo é absolutamente indissociável da constituição de um saber de todos os
processos que giram em torno da população em sentido amplo, o que chamamos
precisamente economia” (FOUCAULT, 2010, p. 300). Isso faz com que o saber estatístico se
torne cada vez mais relevante, pois produz informações sobre a população que conferem ao
governo elementos para, cada vez mais, conhecê-la nas minúcias e governar de modo
“racional e refletido” (FOUCAULT, 2010). Nessa linha, saberes especializados, como
Probabilidade, Economia, Demografia, Saúde Pública e as áreas psi atrelados à captura e
gestão de informações, tornam as tecnologias digitais conectadas em rede ferramentas
fundamentais para a gestão da população.
Além disso, importa para o processo de globalização que os Estados coloquem em
funcionamento refinados mecanismos, próprios para a regulação e controle, tanto da
população como de cada indivíduo em particular, com vistas a garantir “a eficiência da
estrutura social, a qualidade de vida da população” (PROINFO, 1997, p. 1), a manutenção da
ordem interna, a estabilidade e o desenvolvimento econômico. Para isso, é imprescindível
que o Estado disponha de saberes e dispositivos que lhe possibilitem prever com
antecedência adequada tais perturbações, a fim de que uma possível desordem possa ser
antecipadamente gerenciada e a ordem interna mantida.
Por esse viés, a necessidade de formação de sujeitos que saibam conviver com a
liberdade que lhes é concedida e fazer as escolhas mais adequadas, fortalecida pelo desejo
de participação do País no processo de globalização, são algumas das condições de
possibilidades que fazem com que a escola seja considerada o locus ideal para a viabilização
de ações que visam fazer investimentos na qualificação da população para manipulação de
informações. Assim, as políticas de inclusão e de assistência social, além de se constituírem
em uma necessidade enquanto forma de investimento na população, também encontram na
educação escolarizada o meio adequado para se proliferarem.
Isso porque apenas ter conhecimento sobre a existência dessa parcela da população
não é suficiente, é preciso que sejam feitos investimentos a fim de possibilitar e ampliar as
condições de participação social, política, de consumo e de concorrência da população.
Nesse sentido, além de “utilizar todos os recursos disponíveis e adequados à preparação,
reprodução, transmissão e recepção de dados e informações” (PRONINFE, 1989, p. 20)
sobre a população é preciso contar com formas de intervenções na população – ou seja,
políticas de assistência social, de inclusão educacional, social e digital – que possibilitem a
participação de todos, mesmo que tal participação se dê em diferentes gradientes.
A necessidade de incluir todos de acordo com diferentes gradientes de participação
se insere na racionalidade política e econômica da lógica neoliberal de condução das
condutas, cuja centralidade consiste na construção de uma sociedade regida pela
concorrência e que tem o mercado como única forma social válida, mais especificamente, o
principal objetivo do projeto neoliberal é “disseminar o mercado globalmente”
(LAGASNERIE, 2013, p. 47). Essa lógica articula, de uma forma jamais vista, a política, o
direito e a economia – de maneira que estes atuem conjuntamente a favor do mercado –,
modifica a organização social – especialmente as relações entre o individual e o coletivo
(LAGASNERIE, 2013) – e produz a condução das condutas individuais e coletivas, de modo
a responsabilizar cada um – e, ao mesmo tempo, a todos – pelo desenvolvimento do País.
Dessa forma, importa que todos sejam convocados a melhorar os índices de educação,
saúde, segurança, etc., procurando diminuir a dependência da população em relação ao
Estado e aumentar o nível de participação de cada um. Conforme ressalta Foucault (2008,
p. 277-278), toda a população deve estar inserida nesse jogo do neoliberalismo, e “o Estado
tem por função essencial definir as regras econômicas do jogo e garantir que sejam
efetivamente bem aplicadas. [...] cabe à regra do jogo imposta pelo Estado fazer que ninguém
seja excluído desse jogo”.
Assim, se investir em políticas de inclusão pressupõe garantir que todos aqueles que
antes não tinham acesso (ou, pelo menos, garantir a uma grande parte da população), agora,
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passem a ter condições, mesmo que mínimas, de consumir, competir, de participar, investir
em políticas de inclusão digital, segundo Kampff (2009), significa possibilitar a participação
plena na vida em sociedade. No século XXI, estar incluído digitalmente é condição mínima
para viver em uma sociedade que interage em forma de rede, para ampliar as possibilidades
de empregabilidade, de participação política, de estar disponível para acessar e ser
acessado. Em síntese, promover o uso das tecnologias digitais na educação, atrelado a
políticas de inclusão, é uma forma de ampliar as possibilidades de participação. Ao ofertar
tais condições, por meio da educação escolarizada, os indivíduos são forjados a
aproveitarem as oportunidades que lhes são ofertadas pelo Estado e, por conseguinte, a se
empenharem para que o País participe do “modus operandi da aldeia global” (PROINFO,
1997, P. 1) e contribua para que o País atinja um novo padrão de desenvolvimento.

INVESTINDO NA POPULAÇÃO PARA A OBTENÇÃO DE UM NOVO PADRÃO DE
DESENVOLVIMENTO
A necessidade alçar o País a um novo padrão de desenvolvimento, constitui um dos
motores – senão o principal deles – que impulsiona o processo de propagação dos recursos
tecnológicos e das políticas de inclusão na educação. Nesse sentido, a escola, por ter que
“adaptar-se, com urgência, à dinâmica de uma sociedade que se moderniza” (PRONINFE,
1989, s/p) – dada a sua relação de mútua implicação com a constituição da sociedade – é
convocada a assumir um papel de protagonismo no que diz respeito à “retomada do
desenvolvimento do País” (PRONINFE, 1989, s/p).
O reconhecimento da necessidade de modificar o padrão de desenvolvimento
brasileiro, tanto por parte do Estado brasileiro quanto por parte de outros países tidos como
desenvolvidos e de instituições que atuam na regulação das nações consideradas em
desenvolvimento, é uma das circunstâncias que movimentou a abertura do País para a
globalização. A necessidade de aliar a educação escolar e o acesso às tecnologias digitais,
culminando com altos investimentos em políticas de inclusão digital na educação parece
compor uma união fundamental para fomentar o processo de desenvolvimento do País. Isso
porque, ao aumentar o número de indivíduos incluídos no sistema escolar, maior será a
parcela da população com acesso aos artefatos tecnológicos e à conexão em rede. Assim,
pode-se melhorar as condições de saúde, de educação, de empregabilidade, além de ampliar
as possibilidades de controle e regulação sobre a vida da população.
Em outras palavras, atentar para a interdependência dos fenômenos significa dispor
de ferramentas por meio das quais é possível ter acesso a informações e, se necessário for,
fazer interferências de forma a modificar favoravelmente os acontecimentos relacionados
ao corpo-espécie da população. Ao dispor de tais mecanismos, torna-se possível minimizar
situações de risco social, ou de desordem, que possam comprometer a estabilidade –
econômica, política e social – do próprio Estado e também das demais nações com as quais
mantém relações – sejam essas relações diplomáticas, de comércio, políticas, etc.
Nesse sentido, “o locus ideal para deflagrar um processo dessa natureza é o sistema
educacional” (PROINFO, 1997, p. 2). A escola, conforme é problematizado por Saraiva
(2013), constitui-se em um potente mecanismo para a gestão do risco social. Por meio da
inserção de temas nos currículos relacionados à vida saudável, educação empreendedora e
educação financeira, por exemplo, a educação escolarizada atua produzindo sujeitos
“gestores dos seus riscos e, eventualmente, dos riscos de sua família e comunidade”
(SARAIVA, 2013, p. 169). Dessa forma, as políticas voltadas para a propagação das
tecnologias digitais na educação, ao fomentarem a preparação dos sujeitos para a
manipulação de dados e informações, bem como para a participação na conexão em rede,
potencializam a instituição escolar como mecanismo que atua na gestão do risco social. Para
Klaus (2011, p. 34), o estreitamento entre as funções da educação escolarizada e o
comprometimento dessa instituição com o desenvolvimento do País está no fato de que o
desenvolvimento não é algo natural, que se dá espontaneamente, “para que ele ocorra, é
preciso intervir, planejar, planificar, modernizar, ou seja, administrar” (KLAUS, 2011, p. 34).
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Promover o desenvolvimento em países como o Brasil, em que se faz necessário
reverter taxas que demonstram a precariedade de algumas áreas, como assistência social,
saúde, educação, emprego, etc., requer observações detalhadas e a elaboração de técnicas
que possibilitem refinar a coleta e o acesso a dados e informações acerca da população
(ESCOBAR, 2007). Essa necessidade acaba por atingir a educação escolarizada. Mais
especificamente, a escola torna-se um local profícuo não só para a coleta de informações,
mas também para a preparação dos indivíduos para operar com as informações. Além de
promover a inserção das tecnologias digitais nas escolas públicas, as políticas voltadas para
a disseminação destes recursos, reverberam a importância de disponibilizar o acesso a
todos e que todos saibam fazer uso dos recursos digitais para manipular dados e
informações que estão disponíveis à população. Contar com uma população que saiba
captar, armazenar, recuperar e comunicar dados, ou seja, que saiba acessar e fazer bom uso
das informações que obtém, aliado à capacidade de utilizar as tecnologias, constituem-se
em condições necessárias para o desenvolvimento do País.
Em outras palavras, por meio de programas voltados para a disseminação das
tecnologias digitais na educação escolarizada são operacionalizadas “práticas que
constituem, medeiam, regulam e modificam [...] as formas como cada pessoa conduz a si
mesma e aceita ser conduzida ou conduzir o outro” (MARÍN-DÍAZ, 2013, p. 27). Em suma,
garantir um novo padrão de desenvolvimento para o Estado brasileiro implica em ampliar
as possibilidades de cada indivíduo em particular e da população em geral, de acessar e
fornecer informações e, assim, produzidos elementos que favoreçam e potencializem o
exercício da governamentalidade. Para a governamentalidade, que é operacionalizada no
cruzamento das práticas de governamento com as práticas de subjetivação, é fundamental
que sejam postas em funcionamento formas de organizar o campo de ação dos indivíduos
ao mesmo tempo em que cria as condições de possibilidades para que os próprios
indivíduos assumam para si mesmos formas de ser e de estar no mundo que favoreçam a
condução das condutas de si mesmo e dos outros.
Miller e Rose (2012) problematizam que a forma assumida pela
governamentalidade nos países ocidentais, no decorrer dos últimos dois séculos, está
pautada na operacionalização de mecanismos, por parte do Estado, que tem como objetivo
extrair informações e, a partir de análise e representações dessas informações, definir
estratégias para agir sobre o meio. Esses mecanismos consistem em tecnologias, que não
são ferramentas digitais, mas procedimentos por meio dos “quais autoridades de várias
matizes têm procurado modelar, normalizar e instrumentalizar a conduta, o pensamento,
as decisões e as aspirações dos outros, a fim de alcançar os objetivos que eles consideram
desejáveis” (MILLER; ROSE, 2012, p. 46). Nessa linha, Veiga-Neto (2011) explica que a
escola é o local onde essas tecnologias, ou melhor, “onde novas tecnologias são tanto
inventadas quanto aplicadas” (VEIGA-NETO, 2011, p. 7). Dessa forma, “a crescente
disponibilidade de captação, armazenamento, recuperação e comunicação de dados [...]
ocasionará mudanças na sociedade como um todo e, em especial no setor educacional”
(PRONINFE, 1989, p. 14).
Ao reconhecer que “o acesso à informação é imprescindível para o
desenvolvimento” (PROINFO, 1997, p. 2), Lyotard (2013) faz declarações que possibilitam
compreender melhor a necessidade de transformar o conhecimento em informação e, por
conseguinte, a importância atribuída ao acesso a essas informações. De acordo com Lyotard
(2013), o saber, que tem como uma de suas principais funções a transmissão de
conhecimentos, é afetado pelo advento tecnológico, pois ele só se torna operacional na
medida em que o conhecimento possa ser traduzido em informação. Corre-se o risco de que
o conhecimento que não for traduzido em informação seja abandonado. Por esse viés,
produz-se saber, sob a forma de informação, para que ele seja vendido e isso se torna “a
principal força de produção, que já modificou sensivelmente a composição das populações
ativas nos países mais desenvolvidos, e constitui o principal ponto de estrangulamento para
os países em vias de desenvolvimento” (LYOTARD, 2013, p. 5). De acordo com Lyotard
(2013), se, antes, os Estados se enfrentavam para dominar territórios, na
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Contemporaneidade, a batalha gira em torno da disputa pela informação. Nesse sentido,
preparar os indivíduos para manejar a informação pode proporcionar melhores níveis de
empregabilidade, pois a informação se tornou a matéria-prima para a produção de
conhecimento, tão cara à concepção de trabalho na Contemporaneidade. Lyotard (2013, p.
5) afirma ainda que tal “mercantilização do saber” também afeta as relações entre o Estado
e a sociedade, pois o volume de informações que circulam escapa do controle do Estado.
Essa situação pode criar as condições para a ampliação das possibilidades de risco a que fica
exposta a população.
Assim, ao considerar que é “vital para a sociedade brasileira que a maioria dos
indivíduos saiba operar com as novas tecnologias da informação e valer-se destas para
resolver problemas, tomar iniciativa e se comunicar” (PROINFO, 1997, p. 2). Além disso, se
“desenvolver capacidades coletivas de controle social e participação política e disseminar
as tecnologias da informação e comunicação no sentido de contribuir para o
desenvolvimento do País” (BRASIL, 2004, p. 6) são ações operacionalizadas pela política de
Governo Eletrônico3 , que convoca todos a estarem disponíveis para acessar e ser acessado,
para atuar como parceiros do Estado no que concerne à gestão da população. Então, os
próprios sujeitos tornam-se responsáveis pela condução das condutas da população. Mais
do que isso, importa disseminar o acesso às tecnologias digitais, para que cada um aprenda
a se autogovernar e a governar o outro, por meio de ações próprias da conexão em rede.
Colocando de outro modo: na atualidade interessa a constituição do Homo œconomicus
accessibilis, que além de empresário de si mesmo, conforme problematizado por Foucault
(2008a), no Curso Nascimento da biopolítica (1977 – 1978), também precisa fazer
investimentos em si mesmo, a fim de que faça uso dos recursos digitais e esteja apto a
acessar a rede e a ser acessado por meio da rede. A acessibilidade, neste caso, está
relacionada à condição de ter acesso, ou seja, é a condição de se conectar à internet e, por
meio dela, enviar e receber dados e conduzir a si mesmo a aos outros de acordo com estes
dados. Em suma, a acessibilidade está relacionada a uma maneira de ser, a uma disposição
favorável, a uma disposição do que é acessível e do que tem acesso, por meio da internet; é
a disponibilidade para acessar e para ser acessado.
Assim, a implantação de políticas de propagação das tecnologias digitais na
educação além de estar a serviço do desenvolvimento do País, interessa porque é por meio
delas, que o Estado busca “reduzir as normalidades mais desfavoráveis” (FOUCAULT,
2008a, p. 82). Nesse sentido, aqueles que não tem nenhum tipo de acesso à conexão à rede
mundial de computadores são considerados as normalidades desfavoráveis. Com o intuito
de reduzir as normalidades desfavoráveis, os próprios saberes que são produzidos sobre a
população são utilizados tanto para trazer “os desviantes para a área de normalidade [...],
quanto naturalizar a presença de todos no contexto social mais amplo” (LOPES, 2011, p.
289). Se considerarmos que estar acessível para acessar e ser acessado, na atualidade,
constitui-se em uma norma, então investir em políticas de disseminação das tecnologias
digitais na educação pública se torna uma necessidade. Em outras palavras, ao identificar
que há um alto índice de crianças e adolescentes em idade escolar que não têm acesso às
tecnologias, o Estado investe em políticas que tragam essas pessoas para a zona de
normalidade.
15F

CONCLUSÃO
O objetivo desta discussão foi trazer elementos que demonstrem o que vem sendo o
foco das políticas que promovem o uso dos artefatos tecnológicos na educação pública
brasileira. Por essa linha, procurei evidenciar que muito mais do que a utilização das
ferramentas computacionais como possibilidade de recurso didático e de modificação do
A política de Governo Eletrônico atua por meio da inclusão digital para que o cidadão exerça a sua
participação política na sociedade do conhecimento. As iniciativas nessa área visam garantir a
disseminação e o uso das tecnologias da informação e comunicação orientadas ao desenvolvimento
social, econômico, político, cultural, ambiental e tecnológico (BRASIL, 2012; s/p.).
3
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processo metodológico, o que se percebe é o enaltecimento destes recursos como
possibilidade de expandir o fornecimento de informações e o acesso a dados sobre a
população, criando assim elementos que ampliam as formas de condução das condutas.
Mais do que isso, os próprios indivíduos são convocados, por meio da sedução exercida
pelas tecnologias conectadas à internet, a se responsabilizarem não só pelas condutas de si
mesmos, mas também pela condução das condutas dos outros, em prol da busca por um
novo padrão de desenvolvimento almejado pelo Estado brasileiro. Isso faz com que estar
acessível para acessar e ser acessado – ou seja, ser um Homo oeconomicus accessibils – se
constitua como norma na Contemporaneidade.
A discussão desenvolvida aqui não tem como proposta assumir uma posição de ser
a favor ou contra as políticas de disseminação das tecnologias digitais na educação, mas de
problematizar a ênfase que vem sendo dada a este processo. Talvez mais interessante do
que apenas reforçar a necessidade do uso das ferramentas tecnológicas para acessar,
fornecer, organizar e manipular informações, seja possibilitar o uso destes recursos como
ferramenta para que os alunos possam desenvolver aplicativos, softwares, pesquisas e etc.
em que conhecimentos, que estão para além da informação, possam ser estimulados.
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RESUMO: Esse trabalho visa analisar os problemas da disciplinarização, sobretudo no que
concerne ao estudo da humanidade ou da natureza humana, demonstrando como o estudo
sobre o que somos precisa de processos que ultrapassem as barreiras disciplinares. Tanto
as ciências ditas naturais quanto as ciências ditas humanas ou sociais abordam esse
problema, e suas perspectivas podem ser complementares. É nesse sentido que
procuraremos entender a perspectiva da transdisciplinaridade defendida por Edgar Morin,
demonstrando como o estudo da humanidade pode ter novos e frutíferos desenvolvimentos
advindos de um pensamento que ultrapasse as barrreiras tradicionais das disciplinas e das
ciências.
ABSTRACT: In this paper some problems of “disciplinarization” will be discussed,
especially the problems of studies about the human nature. We’ll try to demonstrate how
studies about what we are need thinking processes that transcend the disciplinary
boundaries. Authors of both natural sciences and humanities have relevant things to say
about the problem; each approach can complement the other. We’ll try to understand the
transdisciplinary perspective exposed by French philosopher Edgar Morin, and show how
the study of human nature can bring new and fruitful developments arising from thinking
methods that cut across tradicional barriers in disciplines and sciences.

1 – A TRANSDICIPLINARIDADE EM EDGAR MORIN
O conhecimento seguiu um curso de sistematização e disciplinarização que
encontrou seu apogeu na modernidade recente.
O conhecimento clássico e medieval não estabelecia nenhuma separação
radical entre os vários mundos possíveis que eram objeto de pesquisa e
reflexão. Havia sim hierarquias, entre as diversas áreas de conhecimento,
mas não hiatos intransponíveis. 1
63F63F

Na modernidade, viu-se não apenas um crescimento exponencial de métodos e
técnicas, mas uma explosão de ciências e ramos que colaborou no processo de segmentação
da realidade.
Nossa formação escolar e, mais ainda, a universitária nos ensina a
separar os objetos de seu contexto, as disciplinas umas das outras para
não ter que relacioná-las. Essa separação e fragmentação das disciplinas

LEIS, H. R. O conflito entre a natureza humana e a condição humana no contexto atual das ciências
sociais. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 10, p. 39-45, jul./dez. 2004. Editora UFPR, p.
40.
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é incapaz de captar ‘o que está tecido em conjunto’, isto é, o complexo
(...) 2
637F637F

Esse crescimento da quantidade de disciplinas, combinado com formas cada vez
mais eficientes de comunicação e difusão dos saberes levou a uma quantidade inimaginável
de informação e conhecimento sobre o mundo. Podemos caracterizar o tempo presente
por uma inflação de conhecimento, aliada a uma profusão de disciplinas
nunca visto antes. Dessa inflação, pode-se dizer que nenhuma época
histórica produziu tanto quanto o século XX: o número de cientistas
gerado no século ultrapassa largamente sua soma ao longo de toda a
história da humanidade; o número de publicações em livros e revistas
especializadas não tem equivalente em outras épocas históricas; o acervo
das bibliotecas aumentou em ritmo e em escala capazes de deixar os
medievais envergonhados; o crescimento do conhecimento nos
diferentes ramos da ciências atingiu taxas exponenciais [...], pode-se
dizer que nenhuma época histórica teve tantas disciplinas e campos do
conhecimento. 3
638F638F

Esse crescimento da quantidade e diversidade das disciplinas foi uma das grandes
causas desse aumento do conhecimento. Não nos é possível, portanto, abrir mão da
cientificidade, da disciplinaridade, do conhecimento analítico, ou abolir completamente as
divisões disciplinares. Nossas estruturas conceituais e mentais são também a nossa única
forma de alcançar o mundo, não é possível ignorar todo o grandioso arcabouço de
explicações que a ciência construiu até o momento. Mas é preciso tornar as divisões mais
permeáveis, fluidas. Embora as disciplinas tenham sido fundamentais, nos dias de hoje elas
Acabaram por constituir-se em verdadeiros obstáculos epistemológicos
para a expansão do conhecimento, a saber: as barreiras da ultraespecialização do sujeito cognoscente e a hiper-fragmentação do saber. 4
639F639F

E é no sentido de tentar conectar os saberes que caminha a transdisciplinaridade
proposta por Edgar Morin.
Edgar Morin é um epistemólogo nascido em 1921. Sua formação é muito ampla,
tendo se formado em Direito, História e Geografia. Mas suas principais contribuições são em
Filosofia, em especial em Epistemologia. É autor de uma vasta bibliografia, que apresenta
certa recursividade. Sua tese central situa-se dentro da Teoria da Complexidade, que
também se relaciona à Teoria dos Sistemas. Ela é ao mesmo tempo seu ponto de chegada e
de partida, embora a palavra “complexidade” em si tenha surgido depois de algum tempo
de desenvolvimento de sua produção filosófica 5. A Teoria da Complexidade é uma teoria
metafísica na medida em que pretende compreender como o mundo funciona a partir dele
e daquilo que o compõe, numa relação entre o todo e a parte, que é a dualidade central dessa
teoria. É uma chave de interpretação de mundo, uma concepção de realidade em que tudo
640F640F

MORIN, Edgar. Educação e Complexidade: Os Sete Saberes e outros ensaios. Tradução de Edgard de
Assis Carvalho. São Paulo: Cortez, 2009, p.18.
3 DOMINGUES, Ivan. Em busca do método. In DOMINGUES, Ivan (org.). Conhecimento e
Transdisciplinaridade II: aspectos metodológicos. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005, p. 18.
4 DOMINGUES, Ivan. Em busca do método. In DOMINGUES, Ivan (org.). Conhecimento e
Transdisciplinaridade II: aspectos metodológicos. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005, p. 18.
5 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Tradução de Eliane Lisboa. Porto Alegre:
Sulina, 2011, p. 7.
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se conecta, numa visão holística imanente. Há uma relação com o acaso e a incerteza, que
são intrínsecos à própria realidade física e orgânica 6.
Sua contribuiçao para a epistemologia e a filosofia da educaçao tambem se da na
tematica da (nao) disciplinaridade. Nao e recente a conclusao de que o ensino e a
universidade precisam de uma revisao radical e de base. A disciplinarizaçao e a
especializaçao fizeram do conhecimento uma serie de pequenas conclusoes fragmentadas e
desconhecidas entre si. Ha cada vez maiores especialistas em menores pedaços. Alem disso,
ha incoerencias entre as ciencias e areas convergentes, mas nao exploradas. Nesse sentido,
Morin faz uma reflexao fundamental quanto as relaçoes entre as disciplinas, e a relaçao entre
as reformas do pensar e do ensino universitario.
Para ele,
641F641F

A reforma da Universidade tem um objetivo vital: uma reforma do
pensamento que viabilize e permita o emprego total da inteligência.
Trata-se de uma reforma não pragmática, mas paradigmática,
concernente à nossa aptidão para organizar o conhecimento. 7
642F642F

E e nesse sentido de uma reforma na organizaçao e na produçao do conhecimento
dentro dos limites universitarios que surgem os conceitos de interdisciplinaridade,
multidisciplinaridade e pos-disciplinaridade. Aqui, vale uma explanaçao sobre eles. Morin
diz que:
A interdisciplinaridade pode significar que diferentes disciplinas
encontram-se reunidas como diferentes nações o fazem na ONU, sem
entretanto poder fazer outra coisa senão afirmar cada uma seus próprios
direitos e suas próprias soberanias em relação às exigências do vizinho.
Ela pode também querer dizer troca e cooperação(…).
A polidisciplinaridade [ou multidisciplinaridade] constitui uma
associação de disciplinas em torno de um projeto ou de um objeto que
lhes é comum. As disciplinas são chamadas para colaborar nele, assim
como técnicos especialistas são convocados para resolver esse ou aquele
problema(...) 8
643F643F

Já transdisciplinaridade é melhor definida na Carta da Transdisciplinaridade,
assinada por outros autores além de Edgar Morin. O artigo 3 diz que
[a] transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar: faz
emergir da confrontação das disciplinas dados novos que as articulam
entre si; oferece-nos uma nova visão da natureza e da realidade. A
transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras
disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as
ultrapassa. 9
64F64F

E o artigo 4 complementa que

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Tradução de Eliane Lisboa. Porto Alegre:
Sulina, 2011, p., p.35.
7 MORIN, E. Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios. Maria da Conceição Almeida;
Edgard de Assis Carvalho (orgs.). 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2009, p. 21.
8 Idem, p. 50.
9 Artigo 3º da Carta da Transdisciplinaridade, Elaborada no Primeiro Congresso Mundial da
Transdisciplinaridade, Convento de Arrábida, Portugal, 2-6 novembro 1994.
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O ponto de sustentação da transdisciplinaridade reside na unificação
semântica e operativa das acepções através e além das disciplinas. Ela
pressupõe uma racionalidade aberta, mediante um novo olhar sobre a
relatividade das noções de “definição” e de “objetividade”. O formalismo
excessivo, a rigidez das definições e o absolutismo da objetividade,
comportando a exclusão do sujeito, levam ao empobrecimento. 10
645F645F

Em Morin, a transdisciplinaridade se dá por meio de “esquemas cognitivos que
atravessam as disciplinas, por vezes com uma tal virulência que as coloca em transe”. 11 Mas
para ele, a redução de uma ciência à outra é impossível.
64F64F

As ciências físicas não são o pedestal último e primitivo sobre o qual se
edificam todas as outras: as ciências físicas, por mais fundamentais que
sejam, são também ciências humanas uma vez que aparecem numa
história humana e numa sociedade humana (...) 12
647F647F

Portanto, para o autor, a transdisciplinaridade não deve valer apenas como uma
tentativa de estabelecer as bases epistemológicas da conexão entre disciplinas, mas deve
também balizar a reflexão do ensino universitário, com vistas a permitir a produção de
conhecimento.

2 – DIVISÃO ENTRE CIÊNCIAS SOCIAIS E NATURAIS: O SUJEITO-OBJETO DO
CONHECIMENTO
Uma das grandes separações que foi forjada foi a das ciências sociais das demais
ciências. Na busca pela delimitação e fortalecimento como um ramo independente de
ciência, as ciências sociais ou humanas buscaram erigir muros que impedissem a invasão
pelas ciências naturais. Como se fosse possível separar o social daquilo que o compõe: o
próprio sujeito.
Nenhuma investigação social objetiva, empírica, pode ser realizada no
esquecimento do sujeito. Isso significa dizer que nelas o risco de
negligenciarmos o papel ativo dos indivíduos na vida social soa
efetivamente nulo, inexistente. [grifo dele] 13
648F648F

Algumas ciências, sobretudo as que estudam o ser humano, vêm desenvolvendo-se
de forma a alardear a comunicação e o diálogo como necessários. Elas se apresentam como
ponte, como chance para uma abertura.
Que as ciências sociais (e especialmente o Direito) têm vivido os últimos
decênios de costas aos espetaculares logros dos recentes estudos
provenientes da ciência cognitiva, da psicologia evolucionista, da
antropologia, da genética do comportamento, da primatologia, da
neurociência cognitiva, entre outras, é algo tão óbvio, que somente a
prova do contrário resultaria relevante. 14
649F649F

Artigo 4º da Carta da Transdisciplinaridade, Elaborada no Primeiro Congresso Mundial da
Transdisciplinaridade, Convento de Arrábida, Portugal, 2-6 novembro 1994.
11 MORIN, Edgar. Educação e Complexidade: Os Sete Saberes e outros ensaios. Tradução de Edgard
de Assis Carvalho. São Paulo: Cortez, 2009, p. 51.
12 Ibidem, p. 49.
13 GUSMÃO, Luís de. O fetichismo do conceito: Limites do conhecimento teórico na investigação
social. Rio de Janeiro: Topbooks, 2012, p. 156.
14 FERNANDEZ, Atahualpa. Direito & Natureza Humana. Curitiba: Juruá, 2008, p.11.
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A relação entre as ciências sociais e as ciências naturais pode trazer
desenvolvimentos e permitir novas e produtivas ideias de ambos os lados. Alguns cientistas
ou filósofos arriscam a aproximação, mas o fazem na maior parte das vezes ainda presos aos
próprios paradigmas. Assim, cientistas naturais saltam vorazes e por vezes agressivos em
direção às ciências humanas, presos na pretensa objetividade científica e nas maravilhas do
método científico das ciências biológicas e exatas. Por outro lado, os pesquisadores das
humanidades também se aventuram pela fronteira entre as ciências, alardeando a ideologia
e o projeto de dominação por trás das outras ciências e das pesquisas.
O maior empenho da mente sempre foi e sempre será a tentativa de
ligação das ciências com as humanidades. A fragmentação constante do
conhecimento e o caos resultante na filosofia não são reflexos do mundo
real, mas artefatos da erudição. 15
650F650F

Um dos pontos fundamentais de choque ou de conciliação é a concepção de natureza
humana, ou de ser humano. Esse conceito está exatamente no centro das ciências, e no
centro da própria definição do fazer científico. Antes mesmo de se saber o objeto, é preciso
saber quem o sabe. O conhecimento só se torna possível por meio de um instrumentoferramenta-operador, o próprio ser humano.
Enquanto as ciências “normais”, inclusive as cognitivas, baseiam-se no
princípio disjuntivo, que exclui o sujeito (o cognoscente) do objeto (o
conhecimento), ou seja, exclui o cognoscente do seu próprio
conhecimento, o conhecimento do conhecimento deve enfrentar o
paradoxo de um conhecimento que só é seu próprio objeto porque emana
de um sujeito. 16
651F651F

A natureza humana é, portanto, o conceito primeiro do conhecimento. O sujeito do
conhecimento não é apenas aquele que se opõe ao objeto no campo da epistemologia, mas
o sujeito enquanto dotado de consciência e existencialidade. Esses dois paradigmas de
sujeito se confundem e se pretendem aproximados na noção maior de natureza humana. Ele
será ao mesmo tempo sujeito conhecedor e objeto de conhecimento e pesquisa. Ele estará
ao mesmo tempo ocupado em divagar sobre o conhecimento da realidade, mas imerso em
seu próprio horizonte histórico-político.
Diante da complexidade da realidade, as ciências e teorias que dizem sobre a
natureza humana em qualquer de suas facetas precisa compreender o próprio ser humano
como um objeto complexo. Para cada faceta do ser humano, há uma ciência que lhe diga
respeito. A noção de humanidade é multidisciplinar e
[s]e encontra fragmentada entre diferentes disciplinas biológicas e em
todas as disciplinas das ciências humanas: o psiquismo é estudado de um
lado, o cérebro de outro, o organismo alhures, assim como os genes e a
cultura. Trata-se, efetivamente, de aspectos múltiplos de uma realidade
complexa, que só adquirem sentido se forem religados a esta realidade
em vez de ignorá-la. 17
652F652F

15 WILSON, Edward Osborne. A Unidade do Conhecimento: Consiliência. Tradução de Ivo Korytowski.

Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 7.
16 MORIN, Edgar. O método 3: O conhecimento do conhecimento. Tradução Juremir Machado da Silva.
4ed. Porto Alegre: Sulina, 2008, p. 30.
17 MORIN, Edgar. Educação e Complexidade: Os Sete Saberes e outros ensaios. Tradução de Edgard
de Assis Carvalho. São Paulo: Cortez, 2009, p.48.
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Pretende-se demonstrar a necessidade de se compreender a ação humana como
intrínseca àquilo que ele é ou está. Aquilo que o ser humano faz no mundo é uma extensão
de sua existencialidade. O animal político não pode ser dissociado do animal biológico. São
componentes de uma mesma realidade complexa.
“Com exceção talvez da economia, todas as outras ciências sociais e
humanas, incluindo a antropologia, a psicologia, a história, a filosofia,
talvez no afã de se constituírem em saberes com seus próprios padrões
de excelência científica e metodológica, ignoraram que a espécie humana,
e mais agudamente as ações humanas, são o resultado da interação entre,
de um lado, cenários e situações sociais e históricas específicos, e, de
outro, indivíduos constituindo espécies biológicas, indivíduos que
dependem, para interagir socialmente, de um órgão diferenciado na
economia do corpo: o cérebro. ” 18
653F653F

É clara a necessidade de congregar os conhecimentos na compreensão de nossos
feitos, daquilo que é produto cultural ou social, como o Estado. Nesse sentido, o fazer
científico, ético e político do ser humano deve ser inserido nessa necessidade de conhecer
que ultrapassa os limites disciplinares. A transdisciplinaridade não é apenas uma
necessidade metodológica imposta pela própria complexidade da realidade: ela é também
um imperativo lógico dados os limites próprios do conhecer humano.

3 - SOBRE O QUE SOMOS E OS MÚLTIPLOS E TRANSDISCIPLINARES CAMINHOS DE
RESPOSTA
“O que nós somos?” é certamente uma das perguntas mais importantes da filosofia.
De que somos feitos, o que nos define, o que nos diferencia, o que nos aproxima, o que
permite que uma miríade de individualidades seja compressa num mesmo conceito? Essa
pergunta é inescapável. Diz Francis Wolff:
“Pois à pergunta ‘O que é o homem?’ depende, talvez, tudo o que podemos
conhecer e tudo o que devemos fazer. [...] No fundo, é o que afirmava
Kant. Para ele, as interrogações humanas fundamentais são as seguintes:
‘O que posso saber?’ (questão metafísica); ‘o que devo fazer?’ (questão
moral); ‘O que posso esperar?’ (questão religiosa). Todas eles dependem,
porém, de uma quarta: ‘O que é o homem?’.” 19
654F654F

Essa é também uma pergunta afeita ao campo político. A origem do político e das
instituições que o constituem também derivam da pergunta fundamental. Porque agimos
politicamente, porque nos organizamos em instituições, porque aceitamos o comando de
uns, o que nos faz agir em nome de uma coletividade? Nos dizeres de Leslie Stevenson:
“Há muitas coisas que dependem de nossa concepção da natureza
humana: (...) no caso das sociedades humanas, rumo a que visão de
comunidade humana podemos esperar caminhar ou que tipo de
mudanças sociais deveríamos fazer. Nossas respostas a todas essas
perguntas tão complexas dependem de pensarmos se existe ou não
alguma natureza ‘verdadeira’ ou ‘inata’ dos seres humanos.” 20
65F65F

18 WAIZBORT, Ricardo. Vespeiros da razão: perspectivas para um diálogo entre as ciências biológicas

e as ciências sociais. São Paulo, Revista de Estudos Avançados, n. 22 (63), 2008, p. 251-270, p. 252.
19 WOLFF, Francis. Nossa Humanidade: de Aristóteles às neurociências. Tradução de Roberto Leal
Ferreira. São Paulo: Editora Unesp, 2012, p. 8.
20 STEVENSON, Leslie Forster. Dez teorias da natureza humana. Tradução Adail Ubirajara Sobral. São
Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 5.
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A concepção de humano ou de natureza humana é uma das perguntas que atravessa
o campo dos saberes. Diversas ciências esbarram nessa discussão ou a tomam como ponto
de partida. A tarefa de religar as conclusões e caminhos que as várias ciências apresentam
não é fácil. Não é fácil colocar em diálogo as pesquisas das ciências da natureza humana e
outras com as ciências humanas ou com a própria filosofia. Historicamente, as ciências
sociais vêm de um processo de tentativa de delimitação de sua ciência, excluindo para tanto
as pequenas invasões dos outros campos do saber. Acontece que os pesquisadores das
ciências humanas “tendem a ficar longe das preocupações das ciências naturais, sem
perceber quanto essa atitude deriva dos traumas de seu nascimento”. 21
Essa dificuldade decorre, dentre outros problemas, da falta de compreensão da
realidade enquanto um fenômeno complexo que acontece à revelia da nossa sistematização.
Insistimos num paradigma simplificador que, por isso mesmo, é falho. O ser humano ainda
é, certamente, o melhor exemplo dessa simplificação estéril. Esclarece-nos Morin:
65F65F

“Tomemos como exemplo o homem. O homem é um ser evidentemente
biológico. É ao mesmo tempo um ser evidentemente cultural,
metabiológico e que vive num universo de linguagem, de ideias e de
consciência. Ora, estas duas realidades, a realidade biológica e a realidade
cultural, o paradigma de simplificação nos obriga a disjuntá-las ou a
reduzir o mais complexo ao menos complexo. Vamos, pois, estudar o
homem biológico no departamento de biologia, como um ser anatômico,
fisiológico etc. e vamos estudar o homem cultural nos departamentos das
ciências humanas e sociais. Vamos estudar o cérebro como o órgão
biológico e vamos estudar a mente, the mind, como função ou realidade
psicológica. Esquecemos que um não existe sem o outro, ainda mais que
um é a outra ao mesmo tempo, embora sejam tratados por termos e
conceitos diferentes.” 22
657F657F

O agir político e social do sujeito é, portanto, parte desse mesmo sujeito. Ele é ao
mesmo tempo biológico e cultural. Ainda que as ciências o dividam, a realidade não as
acompanha: ela se dá de forma total, complexa, não segmentada.
Morin define o sujeito enquanto categoria que se opõe a objeto e sujeito enquanto
ser vivente como a chave de compreensão da própria ciência. “Em sentido amplo, tudo é
físico, mas ao mesmo tempo tudo é humano.” 23 Ainda,
658F658F

O homem é compreendido como um ser ao mesmo tempo biológico e
cultural que possui nessas realidades a possibilidade de desenvolver-se.
Tais conclusões são feitas a partir do estudo da hominização
compreendida como processo da evolução humana em que se percebe a
relação entre os elementos ditos dicotômicos. 24
659F659F

21 LEIS,

H. R. O conflito entre a natureza humana e a condição humana no contexto atual das ciências
sociais. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 10, p. 39-45, jul./dez. 2004. Editora UFPR, p.
41.
22 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Tradução de Eliane Lisboa. Porto Alegre:
Sulina, 2011, p. 59.
23 MORIN, Edgar. Educação e Complexidade: Os Sete Saberes e outros ensaios. Tradução de Edgard
de Assis Carvalho. São Paulo: Cortez, 2009, p.49.

AMORIM, Maria da Conceição de Melo. O Humano em Edgar Morin: Contribuições para a
Compreensão da Integralidade na Reflexão Pedagógica. Dissertação apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco, como
requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Educação. Recife, 2003, p. 37-38.
24

– 1483 –

4 – CONCLUSÃO: A TRANSDISCIPLINARIDADE E SUAS POSSIBILIDADES
A realidade não é segmentada. Ela se dá de forma completa e complexa, sem divisões
disciplinares ou conceituais. Universo e átomo, homem e animal, social e biológico, tempo e
espaço, objeto e sujeito, essas categorias conceituais confundem-se no aqui e agora,
superpondo-se, integrando-se. Ordem (cosmos) e desordem (caos) fazem parte do próprio
devir do mundo. De sua origem até o seu tempo presente, do agora até o seu fim inevitável,
o universo e o ser humano estão em processo. Eles não apenas “são”, como vêm “sendo”.
Contudo, “(...) como é possível pensar, quer dizer, transcender a multiplicidade
impermanente e caótica dos fenômenos e surpreender, na tessitura da realidade, sua
verdade?” 25. A racionalidade humana exige uma simplificação ordenadora: é preciso dividir
para que se mantenha, firme, a pretensão científica de esgotar o assunto, os objetos, a
realidade. Transfere-se para o mundo a necessidade de ordem que a nossa racionalidade
exige: o objeto é retirado do ambiente em que se situa, alçado a categorias abstratas para, a
partir delas, fazer descrições e conclusões. “Incapazes de pensar as contrariedades da nossa
realidade ultracomplexa, reunimos processos, objetos e pessoas e as distribuímos, as
classificamos utilizando confortáveis rótulos, arquétipos e explicações.” 26
A realidade teima em existir para além do etiquetamento. Ela permanece devir.
Assemelha-se a um mosaico de informações e organizações que, levadas pelo movimento
do caldo cósmico, esbarram-se de maneira aleatória e geram vida, DNA, organização,
planetas, sociedades complexas com leis e Estados. As delimitações dos objetos, por
conseguinte, são artificiais, não-ontológicas. As etiquetas são artifícios mentais,
necessidades da razão, cabides nos quais se torna possível vislumbrar as regras, as leis do
mundo. “O universo é muito mais rico do que podem conceber as estruturas de nosso
cérebro, por mais desenvolvido que ele seja” 27. Diante dessa dificuldade, torna-se
imperioso analisar as partes do mundo, dividi-lo, decompô-lo. Essa análise torna o mundo
inteligível.
No entanto, no que trata do estudo sobre o que somos, é imprescindível que
comecemos a religar os saberes, na tentativa de ter respostas mais completas. Somos
limitados pela nossa necessidade de sistematização, mas a compreensão daquele que
sistematiza pressupõe, talvez, barreiras mais fluidas e olhares menos disciplinarizados. Não
apenas a realidade desafia as barreiras das nossas formas de saber, assim como o que
somos, e talvez seja preciso começar a desafiar-nos – para quem sabe compreendermo-nos
melhor.
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RESUMO: O artigo busca refletir sobre o processo de normalização e exclusão que ocorre
na doença mental em uma sociedade que prioriza a produção e o consumo. Norma esta que
utiliza o discurso normal/anormal como equivalente a produtivo/improdutivo e que
provoca intensa inquietação em todos envolvidos no processo de educação em saúde
mental. Utiliza o recorte da pesquisa qualitativa num grupo terapêutico junto ao CAPS II, na
cidade de Ijuí (Amaral 2013) especialmente sobre o tema (3) estigma e preconceito da
doença mental junto aos familiares. Procura avaliar o quanto a educação em saúde
possibilita questionar essa lógica binária entre os envolvidos quer sejam pacientes,
familiares, e profissionais da saúde mental, permitindo assim uma nova subjetivação
emancipatória. Utiliza alguns referenciais de Michel Foucault e de Paulo Freire, posto que
se deseja o aprofundamento na discussão desta prática e de seus referências teóricos
buscando viabilizar sua sistematização como uma experiência de educação popular em
saúde mental.
PALAVRAS-CHAVE: Educação, Saúde, Grupo terapêutico, Preconceito.
A NEW SUBJECTIVITY SPACE AND EMANCIPATION IN HEALTH MENTAL:
OVERCOMING PREJUDICES¹
ABSTRACT: The article seeks to reflect on the process of normalization and exclusion
occurring in mental illness in a society that gives priority to production and consumption.
This standard uses the normal / abnormal speech as equivalent to productive /
unproductive and causes severe restlessness in all involved in the education process in
mental health. It uses the clipping of qualitative research in a therapeutic group together
with the CAPS II in the city of Ijuí (Amaral 2013) especially on the subject (3) stigma and
prejudice of mental illness together with relatives. It seeks to evaluate how health education
enables to question this binary logic among those involved whether patients, families and
mental health professionals, thus allowing a new emancipatory subjectivity. The search
uses some references to Michel Foucault and Paulo Freire, since the deepening of the
discussion of this practice is desired and its theoretical references seeking to enable their
systematization as a popular educational experience in mental health.
KEYWORDS: Education, Health, Therapeutic group, Prejudices.

I INTRODUÇÃO
Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado,
mas, consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele
(Freire, 2013, p.52, 53).
Por que escrever este artigo?
Para abordar um tema que está tendo destacado espaço em varias áreas de
conhecimentos, especialmente na educação e na saúde, e que é tão caro a todos que
trabalham em saúde mental.
Recorte da dissertação de Mestrado em Educação nas Ciências: A Inclusão social de pacientes
psicóticos; um enfoque educativo em psiquiatria por meio de um grupo terapêutico.
2 Mestre em Educação nas Ciências – Unijui. Doutorando em Educação nas Ciências – Unijui. Médico
psiquiatra atuando em saúde publica junto ao CAPSII – Ijuí
1
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Esta abordagem de inclusão social, através de grupo terapêutico, pode constituir-se
em uma prática pedagógica de educação popular na saúde. Prática essa que se reordena e
se reconstitui, acentuadamente a partir da década de 70
.
.... Assim, no setor da saúde a educação popular passou a se constituir, em
vários serviços, não como uma atividade a mais que se desenvolve entre
tantas outras, mas como um instrumento de reorientação da globalidade
de suas práticas, na medida em que dinamiza, desobstrui e fortalece a
relação com a população e seus movimentos organizados. (Vasconscelos,
1997, p. 143).
Embora nessa fase inicial, na década de 70, essas práticas de educação popular
tenham se fixado na dimensão das lutas políticas, em detrimento das dimensões subjetivas
tão presentes nos escritos de Paulo Freire como nos lembra Vasconcelos(1997).
Destaca, também, a oportunidade de compartilhar aprendizagens e vivências com
os leitores, especialmente no processo inclusivo e participativo em saúde mental por meio
de grupo terapêutico, desejando que as mesmas possam ser um estímulo a vivenciarem
experiências enriquecedoras, em particular a todos aqueles que atuem em educação na
saúde, em especial na saúde mental.
Para Bondía (2002), existe diferença entre experiência e experimento: o
experimento é genérico, produz consenso; e a experiência é singular, produz diferença. Esse
foi um importante estímulo no sentido de buscar uma reflexão sobre uma prática em saúde
mental para que a mesma pudesse ser vivenciada como experiência, considerando
experiência como um encontro consigo mesmo, um encontro com algo que se prova.
Essas possam ser importantes razões, mas há muitas outras entre elas destaca-se a
possibilidade de uma prática da escrita sem a rigidez da normatização, embora assim o
fazendo, não desconsidera a importância das mesmas em uma escrita cientifica. Tendo
assim o estímulo para iniciar a construção de um texto de reflexão do atual momento da
saúde mental na comunidade de Ijuí-RS, mas que em sua essência nos permita um
aprendizado a partir dessa prática atual.
Como pode ocorrer a aprendizagem em saúde mental?
Vejamos nas palavras de Pichon Rivierè (2009):
A saúde mental consiste em um processo, em que se realiza a
aprendizagem da realidade através do confronto, manejo e solução
integradora de conflitos. Enquanto se cumpre este itinerário, a rede de
comunicações é constantemente reajustada, e só assim é possível
elaborar um pensamento capaz de um diálogo com o outro e um
confronto com a mudança. (Pichon-Rivière, 2009 p.12)
Portanto essa aprendizagem constitui-se em um processo dialógico, que permite
trocas entre os diferentes participantes na busca de mudanças e alternativas a essa lógica
tão excludente em saúde mental, ainda presente em nossa realidade
Atualmente o interesse pela educação em saúde mental que vem ocorrendo em
várias áreas da saúde é provocado por uma experiência de diálogo com os pacientes, com
os seus familiares e com os colegas na área de saúde mental, à medida que se aprofunda os
aspectos subjetivos no agir profissional em um grupo terapêutico, de freqüência semanal,
junto ao CAPS II na cidade de Ijuí/RS, especialmente no período de 2004 a 2012.
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II DESENVOLVIMENTO
Metodologia:
Este artigo aborda de forma reflexiva o recorte da pesquisa sobre o tema (3) estigma
e preconceito da doença mental junto aos familiares.
Trata-se de uma pesquisa de avaliação, de natureza qualitativa do tipo descritivo
exploratório proposto por Minayo (2001), acrescido da análise de conteúdo nos resultados
encontrados segundo Laurence Bardim (2011). Essa pesquisa busca avaliar a experiência
em inclusão social dos pacientes psicóticos em tratamento no CAPS II de Ijuí/RS,
operacionalizada por meio de uma prática de ensino e aprendizagem em grupo terapêutico
de atividade interdisciplinar e sua real competência como alternativa terapêutica. Ressaltase que o grupo não pode ser visto só como um instrumento de pesquisa, mas como o próprio
meio de socialização. A população foi constituída de doentes mentais com esquizofrenia,
que frequentam regularmente os grupos terapêuticos no CAPS II, de Ijuí/RS. Para a coleta
de dados, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com perguntas fechadas
(objetivas) e abertas (subjetivas) nos três segmentos pesquisados: pacientes,
cuidadores/familiares e profissionais da saúde mental atuantes no grupo terapêutico. Essas
entrevistas foram aplicadas por um entrevistador, que não participa do grupo, assegurando
o tão importante caráter de neutralidade.
As temáticas das questões objetivo-subjetivo avaliadas são relacionadas a seguir:
- Questão 1: Empatia com o sofrimento mental do outro
- Questão 2: Autopercepção do sofrimento mental
- Questão 3: Lidando com estigma e preconceito
- Questão 4: Socialização no ambiente familiar
- Questão 5: Confiabilidade no outro
- Questão 6: Capacidade de iniciativa em interações sociais
- Questão 7: Tempo gasto com lar, trabalho e estudos
- Questão 8: Capacidade de autonomia
A pesquisa teve início tão logo foi emitido o parecer favorável e a autorização pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Unijuí. (Nº C.A.A.E.: 08417512.70000.5350).
Reflexões teóricas:
É possível a educação inclusiva do “diferente” em nossa sociedade, no atual contexto
paradigmático da saúde mental no Brasil? Educação inclusiva: de quem? E para quê?
Dos pacientes psicóticos a aceitarem suas “diferenças” em relação a um padrão de
normalização do ser produtivo tomado com sinônimo de ser saudável, ser normal; a
aceitarem o estigma profundamente gerador de preconceitos; dos familiares a lidarem com
sua culpa de não estarem formando pessoas dentro desta lógica; ou dos profissionais que
atuam em saúde mental e que precisam aprender a compartilhar seus saberes, em uma
hierarquização de poder discriminatório, baseado unicamente no paradigma do modelo
biomédico.
Esses questionamentos poderão contribuir para a reflexão sobre a tensão atual
existente em saúde mental entre uma razão instrumental, baseada somente na
medicalização, e uma prática que se acredita baseada na razão comunicativa, indispensável
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para a construção de um modelo biopsicossocial, que tem como finalidade o processo de
inclusão social, através de uma educação inclusiva e emancipatória, posto que se busca não
apenas uma inclusão a mais no mercado produtivo e consumidor, mas uma inclusão social,
que considere o indivíduo em sua subjetividade, portanto emancipatória.
O contexto educacional na contemporaneidade é caracterizado pela
tentativa de transição de uma cultura discriminatória para outra,
inclusiva. Muitos são os discursos e pesquisas educacionais de um tempo
e um espaço mais igualitários para todos os sujeitos, contestando tempos
de discriminação daqueles subjugados “fora do direito”, e aproximandose de uma educação que seja meio de emancipação de direito de todos. É
esse o grande desafio: construir uma cultura de inclusão, na qual o
acolhimento das diferenças ocorra no respeito às singularidades, não
havendo uma tentativa de igualar a todos. (SILVANA, 2014, pg.23).
A referida autora, em seu texto “Os sujeitos do contexto educacional”, convida a uma
reflexão sobre a educação que se tem e a educação que se quer. Historicamente “os
diferentes” eram isolados dentro de suas casas ou abandonados pelas suas famílias. Foram
rotulados como incapazes, rejeitados e acabavam se tornando moradores de rua e
marginalizados. Depois foram criados centros especializados com a função de “guardá-los”
e não de reintegrá-los na sociedade formando assim indivíduos estigmatizados e isolados
da sociedade. Como a educação, e em especial a educação em saúde mental pode contribuir
para modificar essa realidade?
Para tanto é indispensável à reflexão sobre os dispositivos disciplinares e como a
discriminação e exclusão se produz a partir da divisão binária do normal e do anormal, como
nos mostra Foucault:
A divisão constante do normal e do anormal, a que todo indivíduo é
submetido, leva até nós, e aplicando-os a objetos totalmente diversos, a
marcação binária e o exílio dos leprosos; a existência de todo um
conjunto de técnicas e de instituições que assumem como tarefa medir,
controlar e corrigir os anormais faz funcionar os dispositivos
disciplinares que o medo da peste chamava. Todos os mecanismos de
poder que, ainda em nossos dias, são dispostos em torno do anormal,
para marcá-lo como para modificá-lo, compõem essas duas formas que
longinquamente derivam (Foucault, 1997, p.165).
Sob o discurso da inclusão do diferente, no caso específico da doença mental, esta
lógica aparentemente humanizante pode esconder-se outra lógica qual seja a da
normalização, isto é criar normas, para tratar, para incluir o anormal. Para tanto busca a
ótica do orgânico, do biológico, do bioquímico, pois através da medicalização se poderão
corrigir, tratar esses erros, essas alterações químicas.
O que aparentemente conserva esse enfoque mais humano pode trazer em si uma
lógica prioritariamente capitalista, isto é, produção e consumo, ou seja, produzir o diferente,
o anormal, o doente crônico associado à possibilidade de tratamento tão somente
medicamentoso. Tratamento esse que será para o resto da vida, pois trata-se de uma
“doença crônica e incurável”.
Percebe-se a partir daí a enorme dificuldade para se trabalhar sob essa lógica uma
política da aceitação do diferente, pois não esqueçamos a diferença é um elemento
indispensável na constituição da subjetividade. Essa reflexão mostra que uma verdadeira
inclusão social, necessita respeitar as diferenças e o diferente.
Vemos assim que não basta a desinstitucionalização do “doente mental” (crivo para
lembrar que esse também pode ser um discurso/conceito de normalização), mas que as
propostas de tratamento na comunidade não se referenciem em modelos interrogatórios
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(baseados no normal e anormal) e na medicalização, mas possam oferecer outros tipos de
atenção em que o indivíduo possa ser prioritariamente ouvido, não só em suas queixas, mas
em que contexto ocorreu seu adoecimento, quais seus desejos e suas possibilidades de
realização.
Numa visão psicanalítica o paciente psicótico sofre uma fixação em
determinada etapa de seu desenvolvimento, especialmente pela
limitação em lidar com frustração, causando-lhe uma visão fragmentada
de mundo interno/externo , assim como de relacionamentos
interpessoais tumultuados e suas representações distorcidas em seu
mundo interno, resultando sempre uma visão assustadora de mundo
externo. (Amaral, 2013, p.24.)
Os espaços de escuta, necessários e indispensáveis para esse entendimento, podem
estar presentes não só na psicanálise formal, mas também no grupo-terapêutico, na arteterapia, na terapia ocupacional, embora essas práticas, para muitos, possam não ser
considerados como terapias, fugindo assim da normalização hierárquica das terapias.
Escuta, diálogo e entendimento especialmente quando essas opções terapêuticas
são oferecidas nos serviços de saúde junto à comunidade, pois foi daí e com a participação
da própria família que surgiu a iniciativa de internação/institucionalização prévia.
Como ocorre a discriminação prévia em seu próprio ambiente familiar?
Quando alguém adoece num grupo familiar há tendência de excluir esse
membro, surgindo o mecanismo de segregação, de cuja intensidade
dependerá o prognóstico do paciente. A marginalização produz-se
porque o doente é depositário das ansiedades de seu grupo e assim tratase de afastá-lo, com a fantasia de que, como desaparecimento dele,
desaparecerá a ansiedade. (Rivière, 2009, p.78)
Os elementos acima podem dar sustentação teórica para que o trabalho
terapêutico em grupo ofereça ao paciente psicótico, e seu familiar um mundo acolhedor, de
iguais, permitindo assim a reconstrução de seu mundo interno, por meio de vínculos mais
saudáveis, num processo de individuação no social.
A psicoterapia de grupo proporciona ao paciente uma oportunidade para
aprendizagem de como ele funciona em grupo: os papéis que desempenha as expectativas
e fantasias inconscientes que tem sobre os grupos e os obstáculos que encontra no convívio
com os outros e em especial com seus familiares. Acentuando que periodicamente os
familiares participam das atividades grupais, o que lhes permite aprender a ver seu
familiar/paciente de uma nova maneira. As dimensões únicas da experiência grupal podem
ser apenas parcialmente exploradas na psicoterapia individual.
Essa forma de trabalhar a educação em saúde mental, envolvendo pacientes,
familiares e profissionais da saúde em um grupo terapêuticos pode constituir-se em um
processo de educação participativa e popular, pois possibilita a participação de todos os
envolvidos nesse espaço da comunidade.
São locais indispensáveis porque permitem não só as trocas de informações, mas
também ter um caráter formativo e com um alcance muito amplo na própria comunidade.
Vejamos como Eymard Vasconcelos (2013) em seu artigo Educação popular em saúde, no
livro Educação Popular: lugar de construção social coletiva reflete a respeito dessas trocas
nos serviços de saúde na comunidade:
O debate continua para além dos espaços educativos da equipe de saúde,
pois as conversas são muito intensas nas comunidades, gerando
repercussões imprevistas. A valorização dos espaços educativos
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coletivos contribui ainda para o fortalecimento de uma cultura
organizativa e cidadã na comunidade. (Vasconcelos,2013, p. 115)
É importante que os profissionais da saúde, que trabalham com o foco em educação
na saúde, possam ter consciência do alcance que suas ações educativas podem ter para os
pacientes, para os familiares e a todos os envolvidos nesse processo educativo em saúde,
contrapondo-se aos discursos vigentes que valorizam apenas os procedimentos de alta
tecnologia, ou seja, a biotecnologia na saúde em um modelo biomédico, essencialmente
fragmentado em que predomina a razão instrumental em detrimento de uma razão da ação
comunicativa.
Eymard (2013) destaca a importância da educação popular na implementação de
práticas educativas em grupos dentro do serviço e em atividades coletivas na comunidade
já é reconhecida.
Embora o referido autor não esteja dirigindo-se especificamente sobre os grupos
de terapia, mas aos grupos de forma geral mostra que a vivência em grupo terapêutico
permite o exercício de participação de iguais, onde cada um tem seu lugar de fala e a quem
falar. Pacientes através de atividades participativa, tais como organizar: o local de reunião,
a agenda da reunião, a participação dos envolvidos, organização das assembleias mensais
podem vivenciar um sentimento de “ser útil”, “ser importante” (palavras textuais), isto é,
um sentimento de empoderamento.
Essas e outras atividades participativas são vivenciadas, também, por seus familiares,
na medida em que os familiares participam nas reuniões do grupo uma vez por mês.
Saber ouvir por si só constitui um elemento indispensável para uma educação
participativa e popular em saúde.
Nesse sentido apresenta-se a educação popular em saúde como
portadora da coerência política da participação social e das
possibilidades teóricas e metodológicas para transformar as tradicionais
práticas de educação em saúde em práticas pedagógicas que levem à
superação das situações que limitam o viver com o máximo de qualidade
de vida que todos nós merecemos. (MS 2007, apresentação).
O processo participativo está constantemente em evolução, cabendo a educação
popular motivar, ordenar e sistematizar pedagogicamente essa participação. Respeitando
as diferenças e seus tempos adequados de aprendizagens.
Apresentação dos resultados:
O recorte dos resultados, especialmente o tema 3 (estigma e preconceito da doença
mental junto aos familiares), que é bastante representativo do que este artigo se propôs a
refletir: a aceitação da doença mental, a participação dos pacientes, familiares e
profissionais da saúde mental, bem como o quanto esse processo possa se constituir em
uma educação participativa e popular em saúde mental, através de um grupo terapêutico.
TEMA 3: Os cuidadores, quando questionados sobre sentir-se ou não afetados pelo
estigma ou preconceito da doença mental antes de frequentar o grupo terapêutico
apresentaram os seguintes resultados: 86% (18 pessoas) responderam que não se sentem
afetados, e 14% (três pessoas) responderam que sim.
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Gráfico 22 – Sente-se afetado com o estigma e preconceito
Na pergunta em aberto sobre o mesmo tema, após participarem no grupo as falas
dos familiares revelaram:
F.2 – “Não senti preconceito, os vizinhos e amigos apoiam”.
F.4 – “Como as pessoas se referem ao CAPS II, que as que se tratam no CAPS II são
loucas”.
F.5 – “Não se sentia afetado”.
F.6 – “Fica incomodada quando a familiar larga seu doente mental”.
F.8 – “Não é ele que quer ser assim, a família tem que aprender a suportar”.
F.9 – “Não queria muito participar, foi com diálogo, conversa e conselho, ele tinha
muita vergonha do que os outros iriam pensar dele, mas enfim está em tratamento”.
F.10 – “Nunca me afetou e o que os outros pensam não me interessa, o importante
é eu e meu marido, e o que eu posso fazer para contribuir com o bem estar e saúde dele”.
F.14 – “Tem pessoas que falam por preconceito, tem pessoas que estimulam a
procurar tratamento”.
F.15 – “Antes se sentia nervosa, porque não tinha apoio, não entendia qual era o
problema dele”.
F.19 – “Antes as pessoas falavam que ela era drogada, não sabiam que era doença,
hoje as pessoas entendem”.
As perguntas subjetivas não buscam esclarecer o quanto de mudança ocorreu em
relação às respostas quantitativas (gráfico), mas como o grupo contribui para o
esclarecimento sobre o tema para aqueles que se sentem e para os que não se sentem
atingidos pelo estigma e preconceito com a doença mental.
No aspecto subjetivo, destaco a ideia de ação presente nas falas dos
cuidadores/familiares, associada a uma aprendizagem sobre o tema estigma e preconceito
na doença mental:
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- Sentir (apoio/vizinhos);
- Referenciar (CAPS II/loucos);
- Negação (não/sentia);
- Abandonar (incomodada/família);
- Aprendizagem (suportar/doença);
- Motivação (diálogo/tratamento);
- Afetar-se (interesse/marido);
- Reconhecimento (preconceito/tratamento);
- Desconhecimento (problema/apoio);
- Preconceito (droga/doença).
Ao verificar subjetivamente as principais ideias de ação ligadas ao tema
preconceito, aparece a percepção que os cuidadores/familiares têm de que como o mesmo
existe na doença mental e de forma significativa está presente em seu cotidiano, causando
um duplo sofrimento: lidar com a doença e com o preconceito que a acompanha. Neste
ambiente familiar muito conflitos se fazem presentes, especialmente quando há
desconhecimento da doença por parte dos familiares, pela falta de ações educativas, bem
como pela gravidade das crises que se estabelecem, reforçando assim o estigma à doença
mental.

IV CONCLUSÃO
O processo educativo, através da participação dos três seguimentos envolvidos no
grupo terapêutico: pacientes, familiares, e profissionais tem por finalidade trabalhar o
estigma e o preconceito existente para com a doença mental na busca da inclusão social,
inicialmente em suas famílias ou eventualmente em lares substitutos e em consequência em
suas próprias comunidades.
Portanto esse é um importante e marcante passo na busca da inclusão social da
doença mental, reforçando assim que todo o processo passa primeiro pela família.
Permitindo inclusive que os familiares possam rever seus conceitos de normalidade como
ser produtivo, e anormal como ser improdutivo pertinente a uma lógica de produção e
consumo, mas também perceberem que as diferenças fazem parte do mundo da vida.
É, também, oportuno questionar o quanto esse processo de subjetivação e
emancipação se constitui por si só um processo de educação popular em saúde mental, qual
seja ajudar a criar as condições de comunicação entre pacientes e seus familiares. Dando
assim as condições para uma inclusão social, inicialmente em sua própria família, num
modelo em que não se prioriza a medicalização ou outras formas de normalização, mas
essencialmente de respeito às diferenças.
Pode ser esta uma profunda experiência de educação participativa em saúde mental,
na medida em que todos os profissionais, que participam no grupo terapêutico podem estar
se apropriando dessas vivências com os pacientes, com os familiares e assim podendo
torná-las experiências enriquecedoras em suas vidas.
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RESUMO: O artigo propõe uma apresentação introdutória de uma fundamentação estéticohermenêutica da educação musical, ao destacar alguns pontos fundamentais do
pensamento tradicional e recente sobre a arte, explicitando sua aplicação à arte musical, e
também do pensamento que desde o século XX tem sido chamado de hermenêutica. Sugere
que estes dois campos devem ser pensados em conjunto para uma prática educativa da
música que está em função de propiciar e prover uma reflexão crítica ao tema, contribuindo
para a formação de indivíduos mais conscientes em relação as suas identidades e relações
no corpo social.
PALAVRAS-CHAVE: Estética; Hermenêutica; Educação Musical.
AN INTRODUCTORY PRESENTATION FOR AN AESTHETIC -HERMENEUTICS
EDUCATION ON MUSIC
ABSTRACT: The article proposes an introductory presentation of an aesthetichermeneutics foundation of musical education, highlighting some key points of the
traditional and recent thinking on art, explaining its application to music, and also of the
thinking that since the twentieth century has been called hermeneutics. It suggests that
these two fields must be thought together to promote and provide a critical reflection about
the educational practice of music that contributes to the formation of conscious individuals
regarding their identities and relationships within a social body.
KEYWORDS: Aesthetics; Hermeneutics; Musical Education.

INTRODUÇÃO
Quando pensadas sob o viés da biopolítica, as práticas educacionais possuem um
papel importante na condução da formação dos indivíduos, de modo a propiciar que estes
observem a si mesmos e se reconheçam como membros do corpo social. Um elemento
propulsor deste processo de conscientização é o incentivo à autocrítica, de modo que os
indivíduos possam praticar a reflexão, sobre si mesmos e seu meio, em busca do
reconhecimento dos traços que caracterizam as suas diferentes identidades e relações, bem
como, com este reconhecimento, também almejar pelo aperfeiçoamento de suas expressões
pessoais, que sejam representativas de seus princípios, de maneira mais efetiva e
propositada.
Um problema recente e sobretudo oportuno para esta discussão é o problema do
ensino da música no Brasil, que desde 2008 foi determinado como obrigatório na educação
básica com a implementação da Lei Federal 11.789 1. Naturalmente, uma das questões
postas, desde então com atenção redobrada, é sobre o que deve versar o conteúdo que
orienta a prática educacional nesta área 2. A parte desta questão que será tratada aqui se
65F65F
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1 Cabe ressaltar que, ainda que este momento represente possivelmente uma nova etapa da educação
da música no país, bem como um novo fôlego às pesquisas e práticas relacionadas, o Brasil já conta
com uma história significativa de práticas de educação musical, formais e informais, que também
devem ser consideradas como fontes para a investigação do atual desafio. Ver QUEIROZ, 2012 e
SOUZA, 2014.
2 Ver, por exemplo, em SOBREIRA, 2008, 2014. De minha parte, apresento aqui uma visão daquilo
que julgo ser essencial de ser salientado sobre o próprio potencial educativo da música, desejando
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refere, por um lado, à importância que a tradicional abordagem estética continua tendo para
a educação da música e, por outro lado, à limitação que esta mesma abordagem acaba por
gerar quando a experiência musical for considerada apenas por este viés. É deste segundo
aspecto que pretendo extrair e sugerir as principais considerações sobre aquilo que pode
ser considerado como um potencial nato da música para a educação, considerando
previamente válida a noção de que uma das finalidades deste ensino deva ser a criação de
um espaço de oportunidades que favoreçam a experiência e o exercício da autocrítica na
formação do indivíduo. Como pretendo mostrar também, este segundo aspecto poderia ser
denominado, em suas mais variadas abordagens, de "hermenêutico". Nota-se, assim, uma
tentativa de esclarecer como a educação musical pode colaborar no processo de
conscientização dos indivíduos através do estímulo da autocrítica dos mesmos. O percurso
deste artigo trata de introduzir e fundamentar esta hipótese.
Deste modo, a argumentação que segue neste texto defende que o ensino da música
deve assumir responsabilidade e comprometimento com a educação da conscientização
ética dos indivíduos, assumindo que a função de ser da música na educação deve ultrapassar
explicitamente a opinião comum de que a música reduziria-se ao entretenimento estético.
Parte desta defesa está ancorada no enfoque a um problema fundamental, da maneira como
foi exposto pelo filósofo italiano Giorgio Agamben, para o futuro da reflexão dos princípios
que constituem hoje a nossa relação com a arte, que precisam recuperar um horizonte de
sentido que fora obscurecido pela estética. Além disso, pretendo mostrar a hermenêutica
como uma potencial alternativa para o acesso a este conteúdo artístico que está para além
da estética. Assim, irei retomar alguns pontos fundamentais da discussão sobre a arte no
século XX e sugirir uma possível continuidade e pertinência desta discussão, aplicando-a ao
propósito de estabelecer as bases para uma educação musical estético-hermenêutica.

1. UMA BREVE APRESENTAÇÃO DE ALGUNS FUNDAMENTOS DA ESTÉTICA A
PARTIR DE KANT
Agamben sugere, ao início do seu livro “O homem sem conteúdo”, que pelo menos
desde Nietzsche 3 está anunciada uma crítica que compromete que o pensamento sobre a
arte siga simplesmente pela via estética. Na origem do pensamento moderno sobre a
estética, uma possível “falha” de Kant seria ter colocado o problema da arte simplesmente
sob a perspectiva do espectador, ignorando que muito da experiência que importa com a
arte está no aspecto da sua criação (AGAMBEN, 2012, p. 23). Vejamos do que isto se trata,
primeiramente a partir do próprio texto de Kant, explicitando o caso da música.
A Crítica da faculdade do juízo marca o surgimento da disciplina filosófica da estética,
que se torna um novo modo fundamental do acesso e estudo das obras de arte. Esta obra
ocupa um lugar peculiar diante dos problemas da arte na cultura ocidental, já que ela “[…]
não é um conjunto de prescrições para fazer uma obra de arte, nem mesmo para se julgar
uma obra, mas também não institui uma filosofia da arte tal como será entendida mais
tarde” (TERRA, 2010, p. 16) e, mesmo assim, redefine toda a base do pensamento sobre a
arte a partir de então. Segundo Kant, as belas artes seriam objetos referentes ao exercício
do “juízo estético” que, por sua vez, está baseado no sentimento do sujeito. Portanto, tratase de algo subjetivo, pois o prazer ou desprazer que sentimos não designa nada do objeto,
mas refere-se ao modo como ajuizamos por meio da sensação pela qual somos afetados.
Assim, Kant acaba por dar autonomia ao sentimento nesta sua Crítica, mas de modo que, ao
liga-lo simplesmente ao juízo estético, também retira-lhe qualquer possibilidade de ser um
juízo de conhecimento, pois “[…] não se fundamenta em qualquer conceito existente de
ajuizar objeto e nenhum conceito é por ele criado” (KANT, 2012, p. 23). O gosto, então, será
67F67F

assim contribuir para elucidar aquilo que pode ser considerado como um diferencial da matéria
musical para o currículo escolar.
3 Mais especificamente, Agamben se refere a terceira dissertação da Genealogia da Moral.
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considerado como a faculdade do ajuizamento do belo – compreendamos a partir da
seguinte definição:
o predicado 'belo' é sinônimo de 'esteticamente prazeroso', se e somente
se esta última expressão designar um certo tipo de relação de finalidade,
ocasião de uma experiência sentimental positiva, entre a representação
e certo estado do sujeito da reflexão: a saber, o jogo livre, mutuamente
estimulador, das suas forças cognitivas, isto é, a sensibilidade ou, mais
precisamente, a imaginação e o entendimento (LOPARIC, 2010, p. 32).
Isto que é chamado de uma experiência sentimental positiva se faz perceber no
ânimo do sujeito que experimenta, em um momento como este, um sentimento favorável à
vida. Sob certo aspecto, é nisso que residiria a importância das belas artes, ao menos para
Kant, porque um produto da arte bela “promove a cultura das faculdades do ânimo para a
comunicação em sociedade” (2012, p. 162). Percebe-se que isto implica numa relação
subjetiva idônea que todos deveriam de reconhecer diante do belo, e que Kant justifica da
seguinte maneira no caso de um produto da arte bela:
a conformidade a fins na forma do mesmo tem de parecer tão livre de
toda coerção de regras arbitrárias como se ele fosse produto da simples
natureza. Sobre este sentimento de liberdade no jogo de nossas
faculdades de conhecimento, que, pois, tem de ser ao mesmo tempo
conforme a fins, assenta aquele prazer que, unicamente, é
universalmente comunicável, sem contundo se fundar em conceitos
(KANT, 2012, p. 162).
Como se nota, a origem do pensamento estético está bastante orientada para algo
que é subjetivo, condicionado àquilo que chama por “belo” e problematizado apenas
enquanto se busca a condição a priori do seu fundamento.
Por outro lado, se procurarmos aquilo que é referente à produção e criação da arte
em Kant, seremos remetidos ao conceito de “gênio”. De modo bastante sucinto, dadas as
prioridades que estão aqui em questão, saliento duas características do gênio: uma é que
ele “[…] é um talento para produzir aquilo para o qual não se pode fornecer nenhuma regra
determinada” e a outra é que “[…] ele próprio não pode descrever ou indicar cientificamente
como ele realiza sua produção” (KANT, 2012, p. 164). Como, em sentido kantiano, a beleza
na arte deve ser a representação bela de alguma coisa, “[…] então tem de ser posto antes
como fundamento um conceito daquilo que a coisa deva ser” (KANT, 2012, p. 168) e, desta
forma, a música é considerada como a arte do “belo jogo das sensações do ouvido”, ou seja,
sensações que se referem “[…] à proporção dos diversos graus da disposição (tensão) do
sentido ao qual a sensação pertence” (2012, p. 183). Assim, a música, sendo ela composta
por diferenças concebíveis em termos de relações sonoras, teria por fundamento a noção
de que a sua beleza é possível como resultado do “efeito de um ajuizamento da forma no
jogo de muitas sensações”; ultrapassando, desta maneira, a experiência da simples
impressão do sentido da audição no cotidiano, onde as formas sonoras não apresentam o
mesmo tipo de organização que encontramos na arte musical. Logo, o “gênio musical” seria,
a partir de Kant, aquele talento que é capaz de produzir obras musicais que promovem a
cultura do ânimo 4 através da experiência do belo jogo das sensações do ouvido que se dá
pelo ajuizamento das relações sonoras da obra musical em questão.
68F68F

4 Kant não admitiria que a música “deixe sobrar algo para a reflexão” como, por exemplo, é o caso da
poesia (2012, p. 187-189); contudo, a sua teoria não é definitiva (2012, p. 179, nota). Sugiro que a
música deixa sim algo para a reflexão, mas para reconhecer isto a sua definição meramente estética
deve ser ultrapassada.
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Uma definição que parece comprometer Kant, decididamente, é a relação posta
entre o gosto e o gênio, pois, enquanto o primeiro é uma faculdade de ajuizamento, o
segundo é uma faculdade produtiva – com a especificação de que o gosto é “simplesmente
uma faculdade de ajuizamento e não uma faculdade produtiva” (KANT, 2012, p. 169); logo,
o gênio necessita de gosto, mas o gosto não necessita de gênio. Poderia-se dizer, assim, que
o aspecto produtivo tem que aprender com o ajuizamento, mas o ajuizamento nada tem a
aprender sobre o aspecto produtivo. Vale ressaltar que, talvez, essa não seja uma questão
que se abra devidamente no horizonte da filosofia transcendental de Kant, todavia, é fácil
perceber suas consequências históricas no desenrolar de um horizonte de “reflexão
estética” da arte. Se for assim, é uma ideia no mínimo curiosa, afinal, faz parte da experiência
comum percebermos que uma avaliação sobre a qualidade de determinado produto é mais
apurada na medida em que se tem a experiência da produção deste produto 5. Também não
há como negar que a noção da dimensão produtiva da arte, condicionada àquelas duas
características do gênio anteriormente citadas, parece gerar uma mistificação em torno do
próprio ato produtivo da arte. Todavia, a crítica a Kant parece somente se sustentar se tiver
o propósito de percorrer o caminho daquilo que permanece fora do horizonte
transcendental que fora apresentado por este.
69F69F

2. AQUILO QUE NA EXPERIÊNCIA DA ARTE ESTÁ PARA ALÉM DA ESTÉTICA
Agamben identifica como “a coisa mais inquietante” o fato de o homem possuir a
capacidade de “pro-duzir” 6; isto é, de levar uma coisa do não ser ao ser através da aplicação
prática do seu conhecimento universal – a isto, os gregos deram o nome de arte (techné).
Portanto, a noção que temos hoje da palavra “arte” está muito mais condicionada aos
objetos artísticos do que estava, propriamente, em sua origem grega. Se voltarmos a
considerar este horizonte mais amplo que esta palavra pretende designar, não há dúvida de
que isto acaba por deslocar o problema do simples ponto de vista da sensação da expectação
(aisthesis) para o da pro-dução (poíesis). Nesse sentido, identificar a arte como uma
experiência que se torna cada vez mais inquietante é porque, nestes termos, “[…] aquilo que
está em jogo não parece ser de modo algum a produção de uma obra bela, mas a vida ou a
morte do autor ou, ao menos, a sua saúde espiritual” (AGAMBEN, 2012, p. 23). Fato é que,
para aquele que cria, sempre está em jogo algum sentido a ser expressado, algum propósito
a ser conquistado, ele coloca seu empenho na criação de uma obra que leve ao
reconhecimento de algo para si e para os outros. Daí que a consciência de criação da arte
não pode ser, de modo algum, algo desinteressado, porque o que é colocado em jogo ali
trata-se de algo essencial no que diz respeito à própria construção de sentido e experiência
de autocompreensão que orienta a nossa existência.
Sendo assim, é necessário notar que se a redução da compreensão da arte a partir
da aisthesis do espectador retira do centro da sua experiência a consciência da dimensão
poética, onde parece estar implícita uma transformação do ser, então a própria noção
essencial da experiência da arte pode ter sido comprometida. Agamben diz que “[…] a crise
670F670F

5 O que na música não é diferente. Vejamos alguns exemplos bastante simples que denotam isto: a
noção que o espectador tem a respeito da capacidade técnico-expressiva de determinado
instrumentista é mais apurada na medida em que o próprio espectador tem a experiência de criação
musical através de algum instrumento; alguém somente se dá conta realmente da engenhosidade do
contraponto de uma fuga de Bach na medida em que este mesmo alguém tenha tentado alguma vez
compor uma fuga ao modelo bachiano. Talvez, alguns fãs de artistas populares ficariam
decepcionados ao descobrirem que muitos de seus ídolos possuem uma competência musical muito
inferior àquela que a industria cultural e a tecnologia de edição sonora conseguem promover na
atualidade. Estes são exemplos simples que mostram o quanto a reflexão sobre a arte, quando esta
se dá simplesmente através da consciência estética, carece da dimensão fundamental da experiência
do sentido encontrado na força pro-dutiva da arte, ou seja, da dimensão do ato poíetico que a ela é
inerente.
6 Opta-se por escrever os termos “pro-duzir” e “pro-dução” para o sentido de poíesis. Consultar:
AGAMBEN, 2012, p. 104, nota. Também em HEIDEGGER, 2010, 238-243.
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da arte no nosso tempo é, na realidade, uma crise da poesia […] do fazer mesmo do homem,
daquele operar produtivo do qual o fazer artístico é apenas um exemplo eminente” (2012,
p. 103). Nisto se nota que a sua pretensão real não é apenas apresentar um problema
relativo à obra de arte em si, mas mostrar que a redução deste sentido na arte acompanha,
e também denuncia, uma ampla mudança no “estatuto poíetico que o homem tem sobre a
terra” que, hoje, estaria reduzido, em grande parte, à práxis como a “[…] manifestação de
uma vontade produtora de um efeito concreto” (2012, p. 117). No entanto, tratando-se de
poíesis, sua essência “[…] não tem nada a ver com a expressão de uma vontade […]; ela
reside, ao contrário, na produção da verdade e da abertura, que resulta dela, de um mundo
para a existência e a ação do homem” (AGAMBEN, 2012, p. 122) – nota-se que, ao ligar
poíesis à dimensão da verdade, Agamben se aproxima do ponto de vista de Heidegger sobre
a arte. Façamos então uma breve passagem ao texto deste último para esclarecer esta
questão, já que é com a verdade que desejo sugerir o elo que conduz à hermenêutica, onde
Heidegger também é essencial.
No §126 de A origem da obra de arte, Heidegger faz considerações pontuais sobre a
relação da arte (techné) com a verdade (aletheia). Ele diz:
A palavra techné nomeia […] um modo de saber. […] A essência do saber
repousa, para o pensamento grego, na aletheia, isto é, na revelação do
sendo. Ela porta e guia toda a relação para com o sendo. Como um saber
experienciado pelo gregos, a techné é um pro-duzir do sendo […]. Techné
nunca significa uma atividade de um fazer. (HEIDEGGER, 2010, p. 151).
Assim, uma característica essencial da manifestação e experiência deste saber e
desta verdade é uma espécie de imersão no tempo presente, pois a aletheia, que se dá como
a revelação do sendo, é uma experiência de verdade que tem no tempo presente o seu
próprio fundamento. Consequentemente, como a poesia é em seu amplo sentido a produção na presença, ela se aproxima da verdade justamente na medida em que “[…] a
verdade, como clareira e velamento do sendo, acontece no que ela é poetizada. Toda arte é
[…] em essência poíesis” (HEIDEGGER, 2010, p. 183) e, sendo a arte um modo de saber que
implica o reconhecimento de uma verdade que é presente, a poíesis é parte daquilo que na
arte permite o “acesso” a esta verdade. Agamben também reconhece isto, por exemplo, ao
apontar que para os gregos a arte era “[…] um modo da verdade, […] do desvelamento que
produz as coisas, do ocultamento à presença” (2012, p. 123).
Esta questão colocou um desafio para o pensamento da arte no século XX, que foi a
busca de uma nova abordagem da ontologia da obra de arte que devolvesse essa experiência
de verdade que lhe é característica; pois ela parece ter sido ofuscada no horizonte da
estética conjuntamente com a crescente predominância da noção de verdade limitada pela
e para a ciência. Na proposta de Agamben, em relação à esta questão, está definido como a
“estrutura original” da obra de arte aquilo que ele chama pela palavra “ritmo”, ou seja, aquilo
que mantém a obra próxima a sua origem e autenticidade. O “ritmo” é como “[…] o princípio
da presença que abre e mantém a obra no seu espaço original” (AGAMBEN, 2012, p. 161), e
mais, o “[…] ritmo é o que faz com que a obra de arte seja aquilo que é, ele também é medida
e lógos (ratio) no sentido grego de aquilo que concede a cada coisa a sua estação própria na
presença” (AGAMBEN, 2012, p. 161). Como não posso deixar de observar, o termo “ritmo”
é particularmente próximo ao campo conceitual da matéria musical, mas não podemos
deixar-nos confundir que este sentido apontado por Agamben tenha direta, ou
simplesmente, relação com as definições meramente pedagógicas do termo. Em relação a
isto, é possível citar uma passagem em que o próprio Agamben torna clara a distinção, como
ele diz – “[…] em uma obra musical, ainda que ela seja de algum modo no tempo, percebemos
o ritmo como algo que se subtrai à fuga incessante dos instantes e aparece quase como a
presença atemporal no tempo” (2012, p. 162). Esta experiência, tão notável na música,
valeria ao todo das diferentes formas de apresentações artísticas, porque, “[…] na obra de
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arte, se despedaça o continuum do tempo linear e o homem reencontra, entre passado e
futuro, o próprio espaço presente” (AGAMBEN, 2012, p. 165).
Assim, a verdade é aqui determinada antes como uma experiência característica que
surge no horizonte da consciência do sujeito, e que transforma a compreensão do sentido
que orienta a sua consideração diante daquilo que se passa no tempo presente, do que
qualquer fundamento a priori que possibilite a forma de tal experiência. As obras de arte,
desde que compreendidas em seu sentido poético, são objetos propulsores desta
experiência e, ao serem manifestação do criativo de algum outro, nos convidam a
experimentar o sentido da criação que por este outro foi, de alguma forma, “formalizado”
com a obra. Assim, o sentido em relação ao sentimento que experimentamos com uma obra
de arte é algo que ultrapassa em muito a redução ao estético, porque sempre há um
problema de conteúdo a ser reconhecido e compreendido. Sob esta perspectiva, a reflexão
sobre a arte deve ser em vista de compreender o aspecto criativo dela, o que nos permite
ampliar o conhecimento sobre as diferentes formas de expressões simbólicas que,
certamente, representam algo das nossas diferentes concepções de humanidade, ainda que
este conhecimento não se dê de modo científico. Quero sugerir, por fim, que o modo de
acesso a este sentido é hermenêutico.

3. DO PORQUÊ DENOMINAR DE HERMENÊUTICA A EXPERIÊNCIA DESTA VERDADE
Durante o século XX o termo hermenêutica ganhou um novo impulso conceitual a
partir das preleções dadas por Heidegger, na Universidade de Freiburg, no verão de 1923.
Até então, a hermenêutica havia sido considerada essencialmente como a arte da
interpretação 7, mas Heidegger propunha que, com o termo, se designasse a
“autointerpretação da faticidade”, o que quer dizer que:
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A hermenêutica tem como tarefa tornar acessível o ser-aí próprio em
cada ocasião em seu caráter ontológico do ser aí mesmo, de comunicá-lo,
tem como tarefa aclarar essa alienação de si mesmo de que o ser aí é
atingido. Na hermenêutica configura-se o ser aí como uma possibilidade
de vir a compreender-se e de ser essa compreensão. (HEIDEGGER, 2013,
p. 21).
Essa ontologia que Heidegger visa é o questionar e o determinar do ser enquanto
tal, o que, é importante destacar desde já, está em um estágio “anterior” a uma ontologia da
obra de arte, onde se faz necessário lidar com o conteúdo objetual desta última – o “ser
enquanto tal”, precede tudo isso. Outro apontamento fundamental é que, aqui, a
compreensão não significa entendimento, este último no sentido de se ter à mão a posse de
determinados conhecimentos; mas essa compreensão determina o como do ser-aí mesmo,
por isso, Heidegger fala sobre o “estar desperto do ser-aí para si mesmo”. Portanto, não
existe propriamente uma objetualidade aqui, é algo que se volta mais para a própria
experiência e, nesse sentido, mantém sempre um princípio de crítica ao elemento teórico.
Justamente, o notável nesta guinada, é a mudança marcante de uma perspectiva teorética
para uma perspectiva prática, pois, para Heidegger a hermenêutica não seria “[…] nenhuma
arte da interpretação, mas uma articulação filosófica da vida em seu 'sentido performático'”
(FIGAL, 2007, p. 22). Em um primeiro momento, é nisto que reside a importância da

7 As teorias hermenêuticas, enquanto arte da interpretação, estavam fundamentalmente
preocupadas com uma apresentação normativa e técnica sobre o modo correto da interpretação de
textos clássicos, por vezes foram designadas mais especificamente de “hermenêutica bíblica” ou
“hermenêutica jurídica”. Durante o século XX, o termo hermenêutica passou a designar o problema
da interpretação e da compreensão em si, ampliando consideravelmente o âmbito de sua atuação.
Hoje, está especialmente ligada ao trabalho do filósofo alemão Hans-Georg Gadamer. Sugestão de
consulta introdutória ao tema: GRONDIN, 1999 e ROHDEN, 2002.
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hermenêutica para a abordagem daquilo que tenho em vista, e que desejo aprofundar um
pouco agora.
A partir desta noção de hermenêutica, como uma “autointerpretação da faticidade”,
foram desenvolvidos durante o século XX outros modelos de hermenêuticas que visaram,
entre outras tantas coisas, uma nova relação do sujeito e seu desenvolvimento ético através
de uma nova consciência crítica em relação à constituição da sua identidade perante as
diferentes formas de vida e a historicidade em que estamos todos imersos. O ponto de
partida pode ser encontrado, novamente, na Hermenêutica da faticidade. Como observa
Figal:
A filosofia prática já está em jogo como modelo, no momento em que
Heidegger caracteriza a hermenêutica da facticidade como como 'o ser
desperto do ser-aí para o si mesmo'. Esse pensamento pode ser
acompanhado retrospectivamente até Sócrates e sua sentença
fundamental 'cuida de ti mesmo'” (2007, p. 31-32).
É claro que quando Heidegger fala de “cuidado” existe uma grande diferença no seu
uso em comparação àquele que é referente à filosofia antiga, mas talvez algo de essencial do
propósito de ambos se equivalha; pelo menos, não há dúvida de que a noção de cuidado é
algo de suma importância para a hermenêutica. O detalhe a ser salientado aqui é que parece
existir proximidade entre esta retomada do cuidado de si, em seus contornos práticos mais
essenciais, e aquela noção de verdade, a qual está ligada a poíesis. Essa proximidade se faz
notar, por exemplo, em outros dois pensadores do século XX que, apesar de apresentarem
abordagens diferentes, concordam em um ponto comum – esta noção de verdade que está
em volta da hermenêutica exige uma transformação naquele que a experimenta, pois é
justamente o sentido que encontramos nessa transformação que denota que uma verdade
foi alcançada. Estes dois pensadores são Foucault e Gadamer.
No curso A hermenêutica do sujeito pronunciado por Foucault, no Collège de France
em 1982 e hoje editado sob título homônimo, foi apresentada uma tentativa de desvendar
em que formas de história foram estabelecidas as relações entre “sujeito” e “verdade” 8 e,
para isso, toma como ponto de partida o “cuidado de si mesmo”, que remonta a Sócrates,
analisando de que modo no curso da história esta noção foi sofrendo modificações
(FOUCAULT, 2010, p. 4). Segundo Foucault, durante todo este curso histórico, “esse
princípio de precisar ocupar-se consigo mesmo tornou-se, de modo geral, o princípio de
toda uma conduta racional, em toda a forma de vida ativa que pretendesse, efetivamente,
obedecer ao princípio da racionalidade moral” (2010, p. 10), tratando-se, deste modo, de
um fenômeno cultural decisivo para a própria história do pensamento ocidental.
Naturalmente, tal exposição não seria necessária se o problema para o qual ela está
voltada fosse evidente por si mesmo. Para Foucault, a noção do cuidado de si teria sido
obscurecido, ou ao menos ignorado, a partir de determinado ponto da história do
pensamento da filosofia ocidental; ao longo e progressivo processo que se refere a isto,
Foucault denomina genericamente de “momento cartesiano” (2010, p. 15). A grande
mudança que ocorre aqui se deve ao fato de que se na antiguidade o acesso à verdade teria
se dado através de práticas de espiritualidade, ou seja, a um conjunto de buscas e
experiências as quais o indivíduo deveria se submeter para ter acesso à verdade, a partir da
modernidade o acesso à verdade se daria apenas pelo conhecimento. O ponto para o qual
quero chamar atenção, junto a Foucault, é que naquelas antigas práticas de espiritualidade
672F672F

8 Vale notar que Foucault mesmo admite, a determinada altura de seu curso (2010, p. 170-171), que
a sua abordagem sobre a verdade assume a faceta heideggeriana. Como o cuidado de si é o principal
conceito que Foucault trata ali, e dado o título de seu curso, não é necessário delongar sobre a
influência que Heidegger exerce. No entanto, vale notar que a abordagem de Foucault é mais voltada
para o desenvolvimento histórico do conceito na filosofia antiga do que, propriamente, uma
abordagem filosófica do mesmo.
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que visavam o acesso à verdade pelo sujeito, uma das características essenciais deste acesso
é a transformação do sujeito – experiência que difere essencialmente da noção de verdade
da modernidade porque, no primeiro caso, “a verdade jamais é dada ao sujeito por um
simples ato de conhecimento” (FOUCAULT, 2010, p. 16). A espiritualidade “postula a
necessidade de que o sujeito se modifique, se transforme, se desloque, torne-se, em certa
medida e até certo ponto, outro que não ele mesmo, para ter direito ao acesso à verdade. A
verdade só é dada ao sujeito a um preço que põe em jogo o ser mesmo do sujeito”
(FOUCAULT, 2010, p. 16). O início da fase moderna da história da verdade, para Foucault,
se dá “no dia em que admitimos que o que dá acesso à verdade, as condições segundo as
quais o sujeito pode ter acesso à verdade, é o conhecimento e tão somente o conhecimento”
(2010, p. 17-18) de caráter científico.
Também para Gadamer existe esta noção de que o conceito da verdade acaba por
ser reduzido quando o ideal metodológico científico da modernidade assume uma
pretensão de universalidade para a verdade e para o conhecimento. Em sua obra magna,
Verdade e Método, Gadamer expõe que a compreensão é o “modo de ser da própria
presença”, tal como em Heidegger, e é nesse sentido que o conceito de “hermenêutica” é
empregado ali (GADAMER, 2012, p. 2012). No entanto, ao assumir a arte, a história e a
linguagem como modos de experiência que estariam para além da possibilidade de um
controle metodológico-científico, Gadamer pretende elevar a hermenêutica à dimensão de
reflexão característica ao problema das ciências humanas, onde o método científico não
pode nos prover com todas as respostas. Nossa compreensão, nos modos de experiência
anteriormente citados, é experimentada junto à, e partir de, nossa condição de finitude e
historicidade; o que acaba por exigir outro padrão de consciência crítica perante estes
modos de experiência. Explicitarei melhor esta questão.
A diferença que move a reflexão de Gadamer diante de Heidegger está justamente
no fato de que, para Gadamer,
na medida em que a história experimentada como tradição é o elemento
previamente dado no sentido expressivo do termo, o elemento que libera,
de maneira impassível de ser ultrapassada, todas as possibilidades da
articulação, alcança-se, com isso, o pensamento de uma 'facticidade
impassível de ser fundamentada e derivada própria ao ser-aí” (FIGAL,
2007, p. 24).
O que quer dizer que “[…] enquanto Heidegger tinha projetado em sua antiga
preleção a filosofia como a possibilidade de o ser-aí 'vir a ser e ser para si mesmo de maneira
compreensiva', o que está em questão para Gadamer é transformar o ser-previamente-dado
do ser histórico na 'base ontológica' do pensamento filosófico” (FIGAL, 2007, p. 24); o que,
consequentemente, incumbe o sujeito da tarefa de uma autocompreensão crítica perante
aquilo que o constitui enquanto tradições, identidades, mas também da alteridade do outro.
Gadamer tentará dar, assim, uma matiz mais “urbana” 9 à hermenêutica, sendo que
a sua filosofia não está em função de abandonar ou tentar reformular o sentido dos
conceitos tradicionais, mas volta-se para eles na intenção de reconhecer as suas diferentes
apropriações históricas e, em cada uma delas, as suas próprias pretensões de verdade.
Segue-se daí que é “[…] o modo como experimentamos uns aos outros, como
experimentamos as tradições históricas, as ocorrências naturais de nossa existência e de
nosso mundo, é isso que forma um universo verdadeiramente hermenêutico” (GADAMER,
2012, p. 32).
Neste contexto, a experiência da obra de arte se torna exemplar por ser capaz de
mostrar a verdadeira amplidão do fenômeno do compreender, mas isto implica em pensar
esta experiência para além do entendimento conceitual da teoria estética, que se limita ao
673F673F

9 Expressão utilizada por Jürgen Habermas em seu texto intitulado: “Hans-Georg Gadamer:
Urbanização da Província Heideggeriana”. (HABERMAS, 1987).
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conceito de verdade e conhecimento da ciência. O que importa é reconhecer que “[…] aquele
que faz a experiência da obra de arte acolhe em si a plenitude desta experiência, e isto
significa, acolhe-a no todo da sua autocompreensão, onde a obra significa algo para ele”
(GADAMER, 2012, p. 16-17); para Gadamer essa experiência é feita segundo o modo de ser
do jogo, pois toda obra de arte seria, por essência, uma experiência lúdica onde o que
importa é participar do jogo – como é dito “se deixar levar por ele” – isso porque a própria
experiência tem a possibilidade de “acontecer” na medida em que existam regras do jogo
que “dirijam” o comportamento de quem joga. Dito de outro modo, “[…] o jogo, ele mesmo,
é uma transformação tal que a identidade daquele que joga não continua existindo para
ninguém. A única coisa que se pode perguntar é qual é a 'intenção' do que está aí”
(GADAMER, 2012, p. 167), algo notável em artes reprodutivas, como é o caso do teatro e da
música. Nestes dois casos fica especialmente evidente que a real dimensão de uma
experiência desta natureza está no modo de apresentação da obra em questão,
apresentação que, por sua vez, deve ser entendida como “[…] um entrar da poesia na própria
existência. Assim, a questão é saber o que é propriamente essa obra poética, de acordo com
o seu ser” (GADAMER, 2012, p. 173), que também é tomado de uma historicidade e que
sempre assume, nestes termos, sua própria pretensão de verdade. Sugiro que é a própria
consciência do ato poíetico que está em jogo aqui, mediante, pelo menos, de duas forças
postas em uma constante relação dialética: uma, é a questão daquilo que a obra conserva
em si e pretende comunicar a respeito do “universo hermenêutico” que torna comum o
mundo e as experiências que vivemos; a outra, é como eu revivo a experiência deste sentido
a partir daquilo que compreendo em relação a este “universo hermenêutico”.
Por fim, denominar de “hermenêutica” a experiência da verdade que importa
quando o que está em jogo é a nossa compreensão, relativa ao aspecto criativo da nossa
existência no mundo, é fundamental para uma tomada crítica em relação aos diversos
sentidos pelos quais este aspecto se manifesta e procura comunicar, em cada um deles, algo
verdadeiro sobre sua percepção daquilo que caracteriza o humano no horizonte da nossa
existência. Na expressão simbólica das nossas visões de mundo, emoções e da força criativa
levada a termo por meio da arte, sempre se revela uma dimensão de conjunto de valores e
de horizontes possíveis da realidade ética que nos compõe; nesse sentido, o empenho
reflexivo que se dá diante de uma obra de arte deve ser em função de reconhecer o porquê
da obra em questão apresentar-se como ela se apresenta, sendo que nesta apresentação o
que está em jogo é a consciência da capacidade humana do poíetico e de todo o sentido que
o subjaz.

4. PARA UMA EDUCAÇÃO MUSICAL ESTÉTICO-HERMENÊUTICA
Façamos em um primeiro momento uma breve recapitulação daquilo que foi visto
até agora. Inicialmente foi apresentado o porquê da consideração sobre a estética como um
modo limitado de percepção do fenômeno artístico, limitação que, de modo geral, podemos
atribuir à falta de atenção da estética com o aspecto pro-dutivo da arte. Contudo, esta falta
não pode ser considerada como uma omissão, pois uma avaliação extensa do aspecto produtivo da arte não pertence propriamente ao campo de estudos da estética. Por outro lado,
se o saber advindo do ato criativo da poíesis está para além da cientificidade, isto não quer
dizer que a sua prática possa ser simplesmente irrefletida. Na verdade, desejo ter mostrado
com esta breve introdução ao assunto da estética musical, da poíesis e da hermenêutica, que
a continuidade hermenêutica que nos constitui é o lugar próprio da reflexão sobre o poético
na arte. Assim, em relação à educação musical, penso que a pertinência de uma abordagem
estético-hermenêutica se faria notar na medida em que o “belo jogo das sensações do
ouvido” estivesse submetido ao modo hermenêutico de conceber a compreensão, onde, por
sua vez, o que está em jogo é a nossa autocompreensão do “universo hermenêutico” que nos
constitui e que guarda a possibilidade do reconhecimento da experiência humana através
das semelhanças e diferenças que nos são características. A esta altura da exposição parece
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ser apropriado fazer uso do recurso de um exemplo para ilustrar, de modo muito geral,
como isto possa ser praticado.
Aquilo que chamamos de “amor” é algo que atravessa toda a cultura, em diferentes
sentidos e significações, e é também um caso notável onde tentativas de definição parecem
ser insuficientes em comparação à real dimensão da experiência que esta palavra denota;
ainda assim podemos naturalmente reconhecer alguma distinção nisto que é designado pela
palavra. Inúmeras são as canções e obras musicais sobre a temática do amor – é o caso, por
exemplo, de “Le voir dit” de Guillaume Machaut, o drama musical “Tristan und Isolde” de
Richard Wagner e a canção “Eu te amo” de Chico Buarque de Holanda – sendo evidente que
suas características estéticos-formais são muito diferentes entre si. Quando a compreensão
destas características estético-formais são refletidas como o resultado de um empenho
poíetico que quer expressar algo sobre o amor, então somos convidados a apreciar ou
estranhar este modo de expressão a partir da medida que nós mesmos consideramos
aceitável para expressá-lo. Uma experiência de transformação no sujeito ocorre quando ele
compreende, pela primeira vez, como um modo desta expressão pode ser aceitável a partir
do sentido poíetico – o que agrega conhecimento, educa e aprofunda a noção de “universo
hermenêutico” que carateriza as diferentes formas de vida do humano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não desejo eleger os gêneros musicais mais apropriados para este modo de
educação, mas assinalo veementemente que a educação musical deveria de ser pautada na
escuta atenta e na reflexão que busca reconhecer o sentido desta experiência no todo da
autocompreensão do sujeito. Junto a isso acredito ser importante a discussão do gosto em
sua dimensão de um fenômeno social, fazendo desta discussão uma prática crítica; pois é na
próprio exposição, ponderação e constante reavaliação do gosto que a percepção do seu
cultivo, em sua dimensão de historicidade, se faz sentir e permite a conscientização de
princípios identitários.
Por fim, termino sugerindo que, em seus propósitos, este cultivo do gosto se
assemelha àquela antiga prática do cuidado de si e que isto seria relevante e mesmo
indispensável para o futuro da educação musical. Ótimo seria aliar uma forma crítica de
educação, como esta, com a aproximação da tradição que, hoje, é evidentemente
multifacetada, mas que por isto mesmo a faz ser uma fonte de reflexão e de formação crítica
por excelência.
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RESUMO: O artigo pretende situar a temática do sujeito e a noção de “Cuidado de Si” no
interior da Obra do filósofo francês Michel Foucault. Procuramos marcar as mudanças de
perspectiva que o tema do sujeito é tratado na Obra de Foucault. Delimitamos a análise de
textos da década de 70 e textos do início da década de 80. Destacamos nesta abordagem
genealógica a interpretação do presente como um acontecimento filosófico. Por fim,
enfatizamos a constituição de um sujeito historicamente situado que precisa constituir-se
como sujeito ético da sua conduta.
PALAVRAS-CHAVE: Sujeito; Genealogia; Presente; Ética; Cuidado de Si;
A GENEALOGY OF THE CONSTITUTION "SUBJECT ETHICAL"
IN MICHEL FOUCAULT
ABSTRACT: The article intends to place the matter of the subject and the notion of “Care of
the Self” within of the French philosopher Michel Foucault’s Work. We seek to mark the
perspective changes that the issue on the subject is treated in Michel Foucault's Work. We
delimit the analysis of texts the 70s and the beginning of texts of the 80s. We detach on that
genealogical approach the interpretation of the present as a philosophical event. Ultimately,
we emphasize the constitution of a subject historically located that needs be constituted as
ethical subject of his conduct.
KEYWORDS: Subject; Genealogy; Present; Ethics; Care of the Self;

I
No ponto de Partida deste artigo trazemos um texto referente às cinco conferências
proferidas por Foucault em 1973 no Brasil nas dependências da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro: “A Verdade e as Formas Jurídicas”. Por certo, trata-se de um curso
do período ligado ao segundo desenvolvimento do pensamento foucaultiano. Neste
pronunciamento transformado posteriormente em escrito não é no sujeito da ética que está
situada a análise, mas no sujeito do conhecimento. Foucault fará um recorte genealógico
dentro do século XIX e tratará de um sujeito normal ou anormal, obediente a regra ou não e
que fez aparecer um novo sujeito do conhecimento, como disse e está escrito de maneira
direta:
Meu objetivo será mostrar-lhes como as práticas sociais podem chegar a
engendrar domínios de saber que não somente fazem aparecer novos
objetos, novos conceitos, novas técnicas, mas também fazem nascer
formas totalmente novas de sujeitos e de sujeitos de conhecimento. O
próprio sujeito de conhecimento tem uma história, a relação do sujeito
com o objeto, ou, mais claramente, a própria verdade tem uma história
(FOUCAULT, 2002, p. 08).

Artigo que apresento é fruto das minhas pesquisas sobre a ética do Cuidado de Si desenvolvidas
durante o mestrado e do projeto de doutoramento sobre a questão da Parrhesía Cínica e Política na
Obra de Foucault que atualmente venho desenvolvendo.
2 Professor do Instituto Federal Catarinense, Campus Videira – SC, Doutorando em Filosofia pela
Unisinos, São Leopoldo – RS. Bolsista Capes/Prosup.
1
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Assim, a maneira procedimental na forma de tratar o tema do sujeito, isto é, a
genealogia permanece a mesma nos textos e cursos da década de 80. Um breve texto
publicado em 1982 com o título O Sujeito e o Poder 3 é esclarecedor sobre a questão do
sujeito e de como ele é tema central em toda filosofia de Foucault. Mesmo o tema do poder,
tão caro ao filósofo, é interpelado pela ótica do sujeito. No final da passagem o autor
também indica que sua obra se desenvolveu e se ocupou com o tema do sujeito.
67F67F

As ideias que eu gostaria de discutir aqui não representam nem uma
teoria nem uma metodologia. Eu gostaria de dizer, antes de mais nada,
qual foi o objetivo do meu trabalho nos últimos vinte anos. Não foi
analisar o fenômeno do poder nem elaborar os fundamentos de tal
análise. Meu objetivo, ao contrário, foi criar uma história dos diferentes
modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se
sujeitos (grifo nosso). Meu trabalho lidou com três modos de objetivação
que transformam os seres humanos em sujeitos. (FOUCAULT, 2013, p.
273).
Após ter pontuado o objetivo de suas pesquisas, o filósofo analisa a sua própria obra
e destaca três movimentos 4 através dos quais ele aborda o sujeito e que estão presentes em
todo seu desenvolvimento filosófico. No primeiro momento encontramos uma análise do
sujeito do discurso que emite enunciados científicos e considera saberes linguísticos e
filológicos. Neste primeiro momento ainda o sujeito é visto por suas posições que ocupa no
mundo do trabalho e suas funções na economia e na produção de riquezas. A segunda
maneira de tratar o sujeito é aquele que o situa na relação com os outros onde uns são sadios
e outros são doentes; uns são loucos outros são normais; uns são criminosos outros são
“bons meninos”. O terceiro momento, o que nos interessa aqui neste artigo, é o modo como
Foucault faz a genealogia do modo como o ser humano se tornou sujeito da própria conduta
ética (Cf.: FOUCAULT, 2013, p. 272-274).
É nos textos do período mais tardio que observamos a ocupação do filósofo com o
sujeito ético, aquele que cuida de si. Foucault vai operar com uma oposição entre este
mesmo sujeito ético – aquele que cuida de si – e o sujeito do conhecimento 5. Esta oposição
entre o sujeito que cuida de si e o sujeito do conhecimento da o norte, por assim dizer, da
descrição histórica que Foucault realiza e os recortes epistêmico-genealógicos que ele faz
para efetivá-lo. Na primeira hora da aula de 06 de janeiro de 1982, ao introduzir o tema do
cuidado de si como um fenômeno cultural decisivo na história do pensamento, afirma:
67F67F

678F678F

Trata-s do texto FOUCAULT, Michel. “O sujeito e o poder” que está em anexo no livro de : DREYFUS,
H., RABINOW, P. Michel Foucault: uma trajetória filosófica. Trad. Vera Porto Carrero. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2013, pp. 273-295.
4 Confira (FOUCAULT, 2010b, pp. 05-07) também a análise em três momentos que Foucault faz da
própria obra no curso de 1982-83 ministrados no Collége de France cujo título é: Le Gouvernement de
Soi et des Autres e publicados no Brasil em 2010 sob o título o Governo de si e dos outros. A título de
ilustração citamos um trecho deste dito transformado em escrito onde Foucault fala do terceiro
momento do seu pensamento: “Enfim, em terceiro lugar, tratava-se de analisar o eixo de constituição
do modo de ser do sujeito. E aí o deslocamento consistiu em que, em vez de se referir a uma teoria
do sujeito, pareceu-me que seria preciso tentar analisar as diferentes formas pelas quais o indivíduo
é levado a se constituir como sujeito” (FOUCAULT, 2010b, p. 06).
5 No texto “Situação do curso”, que é um apêndice escrito por Frédéric Gros e está anexado no final
do livro A Hermenêutica do Sujeito há a explicitação destas oposições. Numa frase, sintetizamos a
questão: “a oposição entre a Antiguidade e a Idade Moderna é então cunhada de modo diferente,
mediante duas alternativas conceituais, entre filosofia e espiritualidade, entre cuidado de si e
conhecimento de si”. Distingue o sujeito moderno, “a priori capaz de verdade” e o sujeito antigo,
“sujeito ético de ações retas” (GROS, In.: FOUCAULT, 2010a, p. 471). De um lado, a “descrição” da
verdade, que pode ser “lida” nas práticas e posturas; de outro, a “decifração” da verdade na
intimidade das almas ou “no segredo das consciências” (GROS, In.: FOUCAULT, 2010a, p. 471).
3
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Temos pois, com o tema do cuidado de si, uma formulação filosófica
precoce, por assim dizer, que aparece claramente desde o século V a. C. e
que até os séculos IV-V d. C. percorre toda a filosofia grega, helenística e
romana, assim como a espiritualidade cristã (FOUCAULT, 2010a, p. 15).
Nas duas horas da primeira aula o professor Foucault também chama a atenção para
a importância do “momento cartesiano” na ‘desqualificação’ do cuidado de si e na
reestruturação do conhecimento de si. O filósofo francês evidencia, em especial, na segunda
hora desta primeira aula, que a organização de um estudo sobre a história do cuidado de si
comportaria, esquematicamente, três momentos:
Neste ano - e repito, ressalvadas minhas imprudências cronológicas e
minha incapacidade de cumprir o emprego do tempo -, tentarei isolar
três momentos que me parecem interessantes: o momento socráticoplatônico, de surgimento da epiméleia heautoú na reflexão filosófica; em
segundo lugar, o período da idade de ouro da cultura de si, da cultura de
si mesmo, do cuidado de si mesmo, que pode ser situado nos dois
primeiros séculos de nossa era; e depois a passagem aos séculos IV-V;
passagem, genericamente, da ascese filosófica pagã para o ascetismo
cristão (FOUCAULT, 2010a, pp. 29-30).
Foucault admite na passagem imprudências e até certa incapacidade para abordar
os temas que se propõe a discorrer no andamento do curso. Situação que após a leitura do
conjunto do curso A Hermenêutica do Sujeito fica manifesta e, portanto, Foucault não dá
conta dos temas que pretendia desenvolver 6.
Não é interesse aqui marcar descontinuidades na elaboração do pensamento
foucaultiano. Mas para nós é relevante pontuar a dependência da metodologia genealógica
que Foucault admitiu nos textos citados acima e analisar a continuidade desta metodologia
no seu período tardio na ocupação com o sujeito ético – tema central no pensamento tardio,
tal como escreve Foucault:
679F679F

Parece-me que a aposta, o desafio que toda história do pensamento deve
suscitar, está precisamente em apreender o momento em que um
fenômeno cultural, de dimensão determinada, pode efetivamente
constituir, na história do pensamento, um momento decisivo no qual se
acha comprometido até mesmo nosso modo de ser de sujeito moderno
(FOUCAULT, 2010a, p.11).
Portanto, não é tanto o seu interesse a descrição histórica dos desdobramentos
deste sujeito num passado específico, mas a análise do presente como um fato filosófico
como destacaremos mais adiante neste artigo ao qual a genealogia serve como metodologia
de diagnóstico 7
680F680F

Esta questão também é posta no artigo - A Propósito do Título A Hermenêutica do Sujeito: “O Curso
de 1982 não percorrerá todos estes momentos ou não os abordará na mesma proporção. A análise
do momento socrático-platônico ocupa somente as duas primeiras aulas (de 06 e 13 de janeiro),
embora existam remissões a seu respeito ao longo de todo o Curso. As referências ao cristianismo
são breves e Foucault efetivamente não as desenvolve. Também não desenvolve o mencionado
“momento cartesiano”. Assim, a aproximação histórica do Curso, em magnitude e em detalhes, é de
fato consagrada ao estoicismo e ao epicurismo, mais ao primeiro que ao segundo” (MUCHAIL, 2009,
p. 83).
7 Tal é a descrição que lemos no livro Foucault Simplesmente quando a autora escreve sobre o modo
como Foucault lê os filósofos: “As filosofias só estão associadas às investigações históricas do passado
para possibilitar um olhar mais atento sobre nosso tempo. Em outras palavras, para que elas possam
6
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II
Para nos atermos ao problema do sujeito e da genealogia do presente faz-se
necessário compreendermos a noção de indivíduo e de como esta entidade humana é capaz
de constituir a si mesma na atualidade. Foucault tem como referência, para proceder esta
análise do indivíduo e de como ele se torna sujeito, a figura do filósofo alemão Immanuel
Kant e o conhecido texto deste pensador moderno: “Resposta à Pergunta: Que é
esclarecimento [<Aufklärung>]? 8. Por certo, Foucault não quer se filiar a um tipo de filosofia
transcendental que Kant deixa como legado à tradição. Mas quer ocupar-se com a
possibilidade de constituir uma filosofia crítica não ao estilo de Kant, que, claro, postulou
uma crítica que visava mais estabelecer os limites da metafísica através do questionamento
por sua legitimidade e possibilidade do que propriamente supera-la. Assim, cremos que o
uso deste texto kantiano por Foucault representa mais um simbolismo pelos 200 anos da
publicação da obra magna de Kant, Crítica da Razão Pura (1781) E a publicação dos
Prolegômenos para toda metafísica futura que se apresente como ciência (1783) que viriam
a sanar a queixa de obscuridade da Crítica da Razão Pura e, claro, da iminência dos 200 anos
do texto [Was heisst Aufklärung] "O que é o Iluminismo?" escrito para a revista "Berlinischen
Monatsschrift".
Contudo, o filósofo francês vislumbra no texto de Kant uma novidade para a filosofia,
como escreve:
681F681F

No final do século XVIII, Kant escreveu, num jornal alemão — o
Berlinische Monatsschrifl —, um pequeno texto. O título era Was heisst
Aufklärung? que foi por muito tempo, e ainda é, considerado um trabalho
de pouca importância. Porém, não posso deixar de achá-lo muito
interessante e perturbador, visto que foi a primeira vez que um filósofo
propôs, como uma tarefa filosófica, a investigação não apenas do sistema
metafísico ou dos fundamentos do conhecimento científico, mas um
acontecimento histórico — um acontecimento recente e até mesmo
contemporâneo (FOUCAULT, 2013, p. 282).
Nesta linha, o texto Kantiano seria uma forma inédita de escrever a partir de onde
“os pés” de autor “estão fincados”, seria uma maneira de problematizar a sua própria
atualidade. Não se trata, portanto, de uma busca pela origem natural dos acontecimentos
em torno do sujeito, nem do coroamento da história com o sujeito transcendental. Bem

ser o que devem ser, a saber, diagnóstico do presente. A compreensão da filosofia como "diagnóstico"
é, em vários momentos e de muitos modos, formulada por Foucault” (MUCHAIL, 2004, p. 93).
8 O texto de Kant foi usado por Foucault como uma espécie de epígrafe do curso Le gouvernement de
soi et des autres de 1983. No curso, Foucault afirma que é um texto emblemático, um pouco de fetiche
de Kant e em seguida faz uma breve genealogia em torno da proveniência desta publicação em uma
revista como se destaca: “Esse texto foi escrito no mês de setembro de 1784 por Kant e publicado na
Berlinische Monatsschrifl de dezembro de 1784. Eu gostaria, a propósito desse texto, de considerar
primeiro, bem brevemente, suas condições e suas datas de publicação. Não há absolutamente nada
de extraordinário no fato de Kant publicar um texto como esse numa revista. Vocês sabem que uma
grande parte da sua atividade teórica consistiu em publicar artigos, resenhas, intervenções, em certo
número de revistas. Nessa Berlinische Monatsschrift, justamente, ele tinha publicado no mês anterior,
em novembro de 1784, um texto que viria a ser, um pouco desenvolvido, a ldeia de uma história
universal de um ponto de vista cosmopolita. O ano seguinte, em [17]85, ele publica, sempre na mesma
revista, sua Definição do conceito de raça'; em [17]86, publica também nela as Conjecturas sobre o
começo da história humana. Aliás, ele também escreveu em outras revistas: na Allgemeine
Literaturzeitung, uma resenha do livro de Herder; na Teutsche Merkur em [17]88, o texto Sobre o uso
dos princípios teleológicos em filosofia, etc.” (FAUCAULT, 2010b, pp. 08-09).
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como não se refere à sujeição do indivíduo a sua própria identidade por uma consciência ou
pelo autoconhecimento como no texto Sujeito e Poder 9 de 1982:
682F682F

Quando, em 1784, Kant perguntou: Was heisst Aufklärung? ele queria
dizer: o que está acontecendo neste momento? O que está acontecendo
conosco? O que é este mundo, esta época, este momento preciso em que
vivemos? Em outras palavras: o que somos, enquanto Aufklärer,
enquanto parte do Iluminismo? Façamos uma comparação com a questão
cartesiana: quem sou eu? Eu, enquanto sujeito único, mas universal e ahistórico — eu para Descartes é todo mundo, em todo lugar e a todo
momento? (FOUCAULT, 2013, p. 282)
Trata-se de interpretar o presente como um fato filosófico e usar a genealogia como
ferramenta de problematização 10, ou se quisermos, crítica da atualidade:
683F683F

A questão que parece surgir pela primeira vez neste texto de Kant, é a
questão do presente, a questão da atualidade: o que é que acontece hoje?
O que acontece agora? E o que é esse “agora” no interior do qual estamos,
uns e outros, e que define o momento onde escrevo? (FOUCAULT, 1984,
p. 35) 11
684F684F

A passagem acima é uma clara formulação da questão que interroga o que é esse
presente. Ela se refere à determinação de certos elementos do presente que se trata de
reconhecer, de distinguir e de decifrar entre todos os outros acontecimentos possíveis,
como diz Foucault: “O que, no presente, faz sentido: atualmente, para uma reflexão
filosófica?” (FOUCAULT, 2010b, p. 13).
Em nosso entendimento o filósofo francês está alinhado com Kant no sentido de que
propõe uma interpretação do presente ao qual, como fez Kant, ele pertence. Para Foucault,
Kant, ao problematizar a atualidade do indivíduo, está sintetizando nele mesmo as grandes
questões em torno da ciência e do conhecimento (o que posso saber?), das questões morais
(o que devo fazer?) e com problematização do ‘sujeito’ humano (o que é o homem?). O ponto
é que Kant não trata o problema da verdade e do sujeito sob o mesmo prisma, mas como
eventos separados, como se depreende do texto tardio de Foucault: “Kant me parece ter
fundado as duas grandes tradições críticas entre as quais está dividida a filosofia moderna
(...) a que coloca a questão das condições sobre as quais um conhecimento verdadeiro é
possível” (FOUCAULT, 1984, p. 39). Nesta linha, segundo Foucault, Kant propõe e efetua a
analítica da verdade, mas, além desta analítica, há outra problematização, aquela na qual o
Indivíduo humano interroga o presente dele mesmo. Esta problematização do sujeito por

A Mesma passagem citada está na primeira hora da aula de 1982 de 05 de janeiro de 1983 com uma
pequena variação. Cf.: (FOUCAULT, 2010a, p. 12).
10 Este termo aparece algumas vezes no corpo deste trabalho. Ora como problematizar, ora como
problematização. Quando se refere a Foucault, trata-se de um conceito que para ele tem um
significado definido o qual ele propôs na mesma entrevista analisada na nota anterior – O Cuidado
com a Verdade. Trata-se daquilo que se constituiu para o pensamento um objeto o qual se pode
qualificar como verdadeiro ou falso de um ponto de vista Moral, científico ou político, como alerta o
filósofo Francês: “Problematização não quer dizer representação de um objeto preexistente, nem
tampouco a criação pelo discurso de um objeto que não existe. É o conjunto das práticas discursivas
ou não discursivas que faz alguma coisa entrar no jogo do verdadeiro e do falso e o constitui como
objeto para um pensamento (seja sob a forma da reflexão moral, do conhecimento científico, da
análise política etc)” (FOUCAULT, 2006, p. 242).
11 A tradução das citações do texto «Qu'est-ce que les Lumières?», estão na revista Magazine littéraire,
no 207, mai 1984, pp. 35-39. (Extrait du cours du 5 janvier 1983, au Collège de France.) são de nossa
alcunha e estão disponíveis em: http://1libertaire.free.fr/MFoucault260.html.
9
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ele mesmo é marcada de maneira precisa por Foucault no texto «Qu'est-ce que les
Lumières?»:
Existe na filosofia moderna e contemporânea um outro tipo de questão,
um outro modo de interrogação crítica: é esta que se viu nascer
justamente na questão da Aufklärung ou no texto sobre a revolução; “O
que é nossa atualidade? Qual é o campo atual das experiências possíveis?
(FOUCAULT, 1984, p. 39)
Contudo, Foucault está além de Kant, como é destacado por Candiotto: “Michel
Foucault toma distância da vertente de pensamento moderno que se detém no estudo das
condições de legitimidade do conhecimento científico-filosófico como meio autorreferente
para expurgar os efeitos de poder do objetivismo, do positivismo e do tecnicismo
recorrentes nos séculos XIX e XX” (CANDIOTTO, 2010a, p. 117). Diferente do filósofo de
Kögnisberg o filósofo francês não faz uma analítica da verdade separada da analítica do
sujeito por ele mesmo. No curso de 1982-83 esta posição de Foucault em relação a Kant fica
evidente. Foucault afirma que Kant na sua postura crítica suscitou e inaugurou uma questão
nova para a modernidade – questão da analítica da verdade. A Primeira Crítica traria como
seu tema central esta problemática, como diz:
Digamos que, em sua grande obra crítica - a das três Críticas,
principalmente a da primeira Crítica -, Kant colocou, fundou essa tradição
da filosofia crítica que coloca a 'questão das condições em que um
conhecimento verdadeiro é possível. E, a partir daí, pode-se dizer que
toda uma seção da filosofia moderna, desde o século XIX, se apresentou,
se desenvolveu como a analítica da verdade (FOUCAULT, 2010b, p. 21).
Segundo o comentador, “Foucault aglutina crítica e esclarecimento, privilegiando a
noção de atitude crítica” (CANDIOTTO, 2010a, p. 113). Ora, o que significa privilegiar a
atitude crítica? De um lado lidar com os limites da ciência, da moral e da política e de outro
lidar com as pressões vindas da governabilidade da religião, dos cobradores de impostos do
Estado e dos mantedores da ordem. Como reafirma o comentador: “A atitude crítica atua
como limite das artes de governar impelindo sua modificação embora jamais seu
desaparecimento (...) Exemplos da ‘arte’ de não ser governado são encontrados nos
domínios da religião, das leis e das ciências” (CANDIOTTO, 2010a, 113-114).
Mas na sequência de sua fala Michel Foucault afirma um jeito diferente de efetivar
este empreendimento crítico. Este modo de interrogar não se ocupa tanto com questões do
tipo: o que devo saber? O que devo fazer? O que é o homem? O que é possível esperar?
Foucault então fala de outra tradição crítica, que está ligada a uma ontologia de nós mesmos,
uma problematização da atualidade da qual fazem parte pensadores como Hegel, Marx,
Nietzsche, Freud e todos os que pertencem à Escola de Frankfurt, aos quais afirma o filósofo:
“eu me vinculo na medida em que posso” (FOUCAULT, 2010b, p. 22). Esta outra tradição à
qual o filósofo Foucault se vincula se orienta por outro conjunto de questões:
Essa outra tradição crítica não coloca a questão das condições em que um
conhecimento verdadeiro é possível, é uma tradição que coloca a questão
de: o que é a atualidade? Qual é o campo atual das nossas experiências?
Qual é o campo atual das experiências possíveis? Não se trata, nesse caso,
de uma analítica da verdade. Tratar-se-ia do que poderíamos chamar de
uma ontologia do presente, uma ontologia da atualidade, uma ontologia
da modernidade, uma ontologia de nós mesmos (FOUCAULT, 2010b, p.
21).

– 1514 –

Uma questão que podemos dirigir a Foucault e seus textos e cursos seria o porquê
ele retoma os antigos e ao mesmo tempo tem como perspectiva uma questão filosófica
atual? Esta pergunta foi feita a Foucault numa entrevista em 1984, cujo título é: “O Cuidado
com a Verdade” (In.: Ditos e Escritos (ed. brasileira), Vol. V). Na entrevista Michel Foucault
esclarece o que ele entende por Genealogia e porque ele parte de uma questão da atualidade,
como podemos ler:
– “Por que interrogar esses períodos sobre os quais alguns dirão que são
tão longínquos?
– Parto de um problema nos termos em que ele se coloca atualmente e
tento fazer sua genealogia. Genealogia significa que encaminho a análise
a partir de uma questão atual (grifo nosso).
– Qual é então a questão atual?
– Por muito tempo, alguns imaginaram que o rigor dos códigos sexuais,
na forma que conhecemos, era indispensável às sociedades ditas
“capitalistas”. Ora, a supressão dos códigos e o deslocamento das
interdições foram, sem dúvida, realizados com mais facilidade do que se
acreditava (o que parece indicar que a sua razão de ser não era aquilo
que se acreditava); e se formulou novamente o problema de uma ética
(grifo nosso) como forma de ser dada à sua conduta e à sua vida.
Estávamos, enfim, enganados ao acreditar que toda moral se resumia às
interdições e que a supressão destas por si só a questão da ética (grifo
nosso) (FOUCAULT, 2006, p. 247).
Aí está colocado o problema atual que o Foucault dos anos 80 dedica cursos como A
Hermenêutica do Sujeito. O Governo de si e dos Outros e livros como O Cuidado de Si e O Uso
dos Prazeres. Obras que têm por base a antiguidade (século IV a. C. ao Século III da nossa
era) mas que têm como problema atual, o problema da ética.

III
Esta longa genealogia em torno do problema do sujeito em sua atualidade, no devir
dos acontecimentos, na sua historicidade, da relação deste sujeito com ele mesmo é tema
geral do terceiro deslocamento do pensamento de Foucault – o da genealogia da ética. Um
comentador brasileiro marca nas obras tardias de Michel Foucault a tratativa do problema
entre subjetividade e verdade: “Além de diversas manifestações nos Dits et Écrits, volume
IV, a relação entre subjetividade e verdade é problematizada no curso Subjectivité et verité
(1981) e L’herméneutique du sujet (1982) e difere da maneira como tem sido
tradicionalmente tratada pela filosofia”. (CANDIOTTO, 2008, p. 88). O comentador
certamente se refere à ligação de Foucault àquela outra tradição crítica que destacamos
acima a qual aborda o sujeito não pela sua ligação com categorias ontológicas e invariáveis,
mas pelo viés das maneiras de agir, dos processos de subjetivação modificáveis e plurais O
que o filósofo faz é tratar destes conceitos no que eles se implicam e no que eles são
dependentes um do outro e/ou agem um sobre o outro. E, ainda o que acarreta à ação dos
indivíduos humanos sobre si mesmos e nas relações de poder de uns com os outros e com a
natureza, como demarca o filósofo: “O que se passa com o sujeito e com a verdade? E: qual
é a relação do sujeito com a verdade? O que é o sujeito da verdade, o que é o sujeito que diz
a verdade, etc.?” (FOUCAULT, 2010a, p. 170).
Um artigo, cujo título é A Propósito do Título A Hermenêutica do Sujeito alerta sobre
a coerência e o conteúdo das aulas de Foucault e a própria ambiguidade que envolve a
questão do título destas aulas. Assim o Curso de 1982 teria seu ponto de partida na distinção
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(ou oposição) entre cuidado de si e conhecimento de si. Esta oposição fundamentaria outras
que, por assim dizer, lhe são correlatas. Poderíamos falar em modos distintos de reflexão ou
de linhas de pensamento filosófico, relativas a duas vias de acesso à verdade, em épocas
históricas distintas e, principalmente, a duas noções opostas de sujeito (Cf.: MUCHAIL, 2009,
pp. 80-82). Segundo a autora esta temática em nada tem a ver com uma Hermenêutica do
Sujeito, mas do ponto de vista genealógico ele trata das possibilidades de superação do que
veio a ser uma hermenêutica do sujeito.
Diante desta trama de forças e jogos entre poder, sujeito e verdade é que para
Foucault surge uma atitude crítica. Isto quer significar que o ‘sujeito’ humano precisa se ater
ao seu presente, mesmo que para isso recorra a outras formações epistemológicas e éticas
que ocorreram na história para compreender e cuidar do seu presente que se constitui por
tramas de relações que combinam verdade, sujeito e poder. Fonseca defende que esta crítica
da atualidade pode levar sim a outras formações epistêmicas e estéticas (como é o propósito
analítico da antiguidade elaborado em Hermenêutica do Sujeito), mas com o objetivo de
marcar as rupturas que se mostram na constituição do presente (Cf.: FONSECA, 2011, p. 72).
Para o outro comentador, a atitude crítica brota de uma não servidão e da não obediência
cega ao poder que emana da ‘governabilidade’ das ciências, dos códigos morais, dos
preceitos religiosos e dos sistemas políticos. Esta resistência faz com que os indivíduos em
suas subjetividades não: “(...) necessitem mais do poder e ao mesmo tempo em que
estabelecem novas relações com a verdade”. (CANDIOTTO, 2010a, p. 115).
Portanto, as pesquisas do “Foucault tardio” não estão diretamente implicadas com
uma Episteme 12, isto é, com a trama dos múltiplos saberes, mas com a ética deste sujeito que
se constitui na relação consigo mesmo, nas pressões que os códigos impõem de fora, bem
como toda forma de normatividade cultural que tende a direcionar a ação deste sujeito no
mundo, como no comentário:
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No caso dos últimos escritos, na constituição ética do sujeito, no sentido
de perguntar pela relação singular que podemos criar em relação a nós
mesmos diante dos códigos morais que nos são propostos culturalmente
e dos princípios normativos que tendem a direcionar nosso agir”
(CANDIOTTO, In.: CARMO, 2012, p. 71).
Deste modo, em hipótese alguma o filósofo quer fundamentar algum tipo de ação
moral, ou estabelecer critérios para avaliar a motivação moral. Porém, o percurso filosófico
de Foucault trata da ética como um campo amplo de crítica e problematização e de
constituição do sujeito moral que é encarnado, sofre pressão da cultura, tem
responsabilidades sociais e que, portanto, está situado num presente histórico e que tem o
dever ético-moral de cuidar de si.
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RESUMO: O presente trabalho, oriundo de um esforço investigativo, financiado pela
CAPES/FAPERGS, no edital nº 06/201, versa sobre do tema: a reconstrução do
espaço/tempo das pedagogias universitárias. Nos ambientes educativos cresce a urgência
pedagógica pela revisão nos modelos de gestão institucional, sintonizadas com condições
mais efetivas para garantir de uma sociedade mais democrática, tendo a dimensão social,
atrelada à perspectiva emancipatória, uma de suas principais prioridades. Nesse sentido, a
promoção dos indicadores de qualidade para a educação, não pode focada na dimensão do
ensino e restrita aos limites do que acontece nas salas de aula, com foco nas
individualidades. Deve-se ter um olhar pedagógico mais ampliado, crítico e investigativo,
sobre o que acontece na formação dos coletivos no espaço escolar. Defende-se, desse modo,
a realização de movimentos de empreender socialmente nas práticas educativas,
objetivando desencadear um exercício reflexivo de autoconhecimento contínuo,
progressivo e sistemático das comunidades escolares sobre seus fazeres cotidiano nos
processos de gestão.
AN EMERGENCY MANAGEMENT IN EDUCATIONAL MODELS: A REVIEW OF THE
EMANCIPATION OF CONCEPT BY MARX
ABSTRACT: This paper, from a investigative effort, funded by CAPES/FAPERGS, in the
announcement Nº 06/2013, deals with the theme: the reconstruction of space / time of
university pedagogy. In educational environments grows pedagogical urgency for
reviewing the institutional management models, attuned to more effective conditions to
ensure a more democratic society, taking the social dimension, linked to emancipatory
perspective, one of its main priorities. In this sense, the promotion of quality indicators for
education, can not focused on the dimension of teaching and restricted to the limits of what
happens in classrooms, focusing on legend. One should have a pedagogical look more
expanded, critical and investigative, about what happens in the formation of collectives at
school. It is argued thus performing movements to undertake socially in the educational
practices, aiming to trigger a reflexive exercise continuously self progressive and systematic
school communities about their daily doings management processes.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Vivencia-se, desde o final o século XX no Brasil, a transição de um modelo de Estado
mínimo, de cunho liberal, cujas raízes jurídicas são as liberdades individuais, para a
efetivação de um Estado social de direito, baseado numa vertente mais coletiva e alicerçado
por uma economia produtiva alinhada com o ideal de justiça social. Na realidade, estamos
diante do desafio de consolidar um Estado democrático e social de direito, que busca a
emancipação das subjetividades humanas e a construção do bem-estar comum.
A dignidade humana e o direito à vida com qualidade constituem assim, referentes,
com vistas ao acesso e permanência num ideário educativo mais coletivo e solidário. Ou seja,
o Estado deve ser adequado para desenvolver e potencializar formas de garantir a
concretude dos direitos fundamentais a que toda pessoa humana e todos os povos fazem jus
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e que lhes estão constitucionalmente assegurados, em grande parte dos países, bem como
pelos tratados e acordos internacionais.
De acordo com Dallari (2007) e Gueheno (2003), o que está na base de proposição
desses movimentos é a própria necessidade de superação das crises desencadeadas pelo
Estado 1 e traduzidas pela quase absoluta incapacidade de fazer frente a uma série de
lacunas ainda não resolvidas pela democracia brasileira e circunscritas aos ditames do
empoderamento econômico sobre os fatores sociais.
Nesse sentido, a promoção dos indicadores de qualidade para a educação, não
pode ter sua manutenção alcançada, apenas pela dimensão do ensino ou da aprendizagem
e restrita aos limites do que acontece nas salas de aula, com foco nas individualidades.
Deve-se ter um olhar pedagógico mais ampliado, pode-se dizer crítico e
investigativo, sobre o que acontece na formação dos coletivos no espaço escolar, de modo
que seja possível conhecer com maior riqueza de detalhes as práticas que dão sustentação
aos processos de gestão institucional.
Defende-se, desse modo, a realização daquilo que denominamos de movimentos
de empreender socialmente nas práticas educativas 2, objetivando desencadear um
exercício reflexivo de autoconhecimento contínuo, progressivo e sistemático das
comunidades escolares sobre seus fazeres cotidiano nos processos de gestão (cf. HISRICH,
PETERS E SHEPHERD, 2009).
Diante deste cenário, que se constitui na mola propulsora para a elaboração do
presente texto, ou seja, o objetivo proposto emerge da seguinte constatação: nos ambientes
educativos cresce, substancialmente, a urgência pedagógica pela revisão nos modelos de
gestão institucional, sintonizadas com as reais demandas por criar condições mais efetivas
para garantir uma sociedade mais democrática, tendo a dimensão social, atrelada à
perspectiva emancipatória, como sendo uma de suas principais prioridades.
68F68F
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EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E EMANCIPAÇÃO HUMANA: A DUPLA FACE DE UM
CONCEITO
No bojo das mudanças que estão em curso no mundo do trabalho, em países de
capitalismo central (desde meados de 1970), o novo modelo de gestão, que os ambientes
educativos exigem, requer a formação e preparo de profissionais, não somente para o
domínio de uma base técnica, de cunho procedimental, mas também com um perfil político
diferenciado, incluindo características e habilidades comportamentais tais como
criatividade, capacidade de atuar coletivamente, tomada de decisões, resolução de
problemas e conflitos, comunicação ágil, dentre outras.
Para isso, torna-se fundamental resgatar o protagonismo dos sujeitos, dando-lhe
condições objetivas para que possuam uma visão caleidoscópica e, portanto, multifacetadas
dos processos de gestão aos quais estão submetidos, além de ferramentas conceituais mais
adequadas para que possam fazer uma (re) leitura de seus níveis de enraizamento, bem
como da adesão a determinadas ideologias, visando a obtenção de patamares mais elevados
de participação, autonomia e inclusão.
Nessa perspectiva ganha destaque o conceito de emancipação. O termo
emancipação é bastante empregado na Área jurídica e possui uma raiz filosófica bem ampla.
No campo da Educação a apropriação desse conceito está relacionada aos horizontes de
projetos educacionais.
Para Arnaud e Junqueira (2006, p. 194), “O termo Estado faz parte desta categoria de conceitos: sua
formulação usual indica, de fato, a instituição por excelência da Política e do Direito e, portanto, um dos
lugares mais sacros e simbólicos da nossa sociedade.”
2 A ascensão da terminologia empreendedorismo social acompanha o movimento de privatização das
grandes estatais e abertura do mercado interno para concorrência externa. Daí a grande importância de
se criar organizações empreendedoras que funcionem como mola propulsora do país para o seu processo
de crescimento e possam gerir oportunidades de trabalho, renda e maiores investimentos (cf. BRITTO e
WEVER, 2003).
1
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Cabe ressaltar, a opção feita pela explicitação das linhas mestras que definem o
conceito de emancipação, a partir de um referencial baseado no pensamento de Karl Marx 3.
A questão da emancipação foi abordada por Ele em diferentes textos, porém a Obra em que
desenvolve especificamente esse conceito é no livro “A Questão Judaica” 4.
Para este trabalho foi realizado um estudo bibliográfico, de revisão da literatura,
nos principais pensadores/as e obras que tratam da questão, desde meados do século
passado.
Existem algumas definições para a expressão emancipação. Vale lembrar, que há
uma nítida diferenciação entre o uso do termo e do conceito. Este último representa
conjunto de sentido e idéias, sendo, pois, algo mais complexo e que carece de outro nível de
detalhamento, em função de seus variados contextos de uso.
No Dicionário Etimológico da língua portuguesa, define-se o verbo emancipar
como: “Emancipar - vb. 'eximir do pátrio poder ou da tulela' /-çi- XVI/ emancipare
//emancipAÇÃO/ -çipasion XIV, -çipaçon XVI/ Do lat. emancipatio – onis // Emancip ADO
1813. Cp MANCEBO” (CUNHA,1982). Já o Dicionário Aurélio da Língua portuguesa apresenta
a seguinte definição: Emancipação “[Do lat. emancipatione]S. f. 1. Ação ou efeito de
emancipar(-se). 2.Alforria, libertação. 3. Dir. Instituto jurídico pelo qual, no Brasil, o menor de
18 anos e maior de 16 adquire gozo dos direitos civis'”.
Tom Buttomore, no Dicionário Marxista (p.123), delimita o conceito de
emancipação em estreita vinculação com a concepção de liberdade. Na perspectiva liberal,
trata-se da “ausência de interferência ou, ainda especificamente, de coerção. Sou livre para
fazer o que os outros não me impedem''. Entretanto, destaca que “o marxismo é herdeiro de
uma concepção mais rica e mais ampla de liberdade como autodeterminação que tem origem
no pensamento de filósofos como Spinoza, Rousseau, Kant e Hegel”. Bottomore (1988, p. 124)
afirma ainda que, “Os marxistas tendem a ver a liberdade em termos da eliminação dos
obstáculos da emancipação humana, isto é, ao múltiplo desenvolvimento das possibilidades
humanas e a criação de uma forma de associação digna da condição humana”.
A emancipação, segundo Karl Marx, possui um duplo sentido, ao enfatizar o que
elas representavam em termos históricos concretos. Tem-se, de um lado a emancipação
política e, de outro, a emancipação humana.
Quando se trata da emancipação política é, simultaneamente, a dissolução da velha
sociedade em que repousa o estado alienador, conjuntamente, a dissolução do poder
senhorial. A emancipação política é a da burguesia (parcial), da exploração entre as pessoas,
da sociedade de classes. Ela não é um estágio para a emancipação humana, uma vez que
promove a fratura entre o cidadão e o indivíduo privado. Traduz, em última análise, a
completude do processo que faz da particularidade da liberdade política uma
universalidade fictícia.
A emancipação humana, por sua vez, é a do proletariado (universal), da superação
da exploração humana, ou seja, a que elimina a sociedade de classes e que não pode
prescindir de uma ruptura com a essência do capital. (cf. MÉSZÁROS, 2002)
68F68F

689F689F

Filósofo alemão, nascido em Trier de família judia convertida ao Protestantismo. Sua obra teve grande
impacto em sua época e na formação do pensamento social e político contemporâneo. Estudou direito nas
Universidades de Bonn e de Berlim, doutorando-se na Universidade de Iena (1841), com uma tese sobre
a filosofia da natureza de Demócrito e de Epicuro. Ligou-se aos jovens hegelianos de esquerda, escrevendo
em jornais socialistas. Depois de um intenso período de militância política, marcado pela fundação da liga
dos comunistas (1847) e pela redação, com Engels, do Manifesto do Partido Comunista (1848), exilou-se
na Inglaterra (1849), onde viveu até a sua morte, desenvolvendo as sua pesquisas e escrevendo grande
parte de sua obra na biblioteca do Museu Britânico, em Londres. Suas principais obras são: A critica da
filosofia do direito de Hegel (1843); A sagrada família (1845); A ideologia alemã (1845 – 1846); A miséria
da filosofia: a resposta à filosofia da miséria de Proudhon (1847); A luta de classes na França (1850);
Crítica da economia política (1859); O capital, 3 vols. (1867 – 1895) (JAPIASSU, 1993, p. 161)
4 O conceito de emancipação política foi abordado por Karl Marx em um ensaio escrito em 1843 e
publicado no número único de duplo dos Deutsch-Franzöcher (Anais Franco-Alemães), em fevereiro de
1844, sobre a “questão judaica” (Zur Judenfrage) na Alemanha daquela época.
3
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Para Piovesan (2002), quando se defende a emancipação, sem o devido
questionamento sobre a ordem social vigente que provoca a suposta alienação, manifestase somente uma intencionalidade de cunho moral que não é suficiente para libertar o ser
humano.
O movimento pela emancipação requer, inexoravelmente, a saída do estado de
tutela. Dizendo de outro modo, se expressa pela superação de uma determinada ordem
social, que representa um sistema já consolidado.
Retomando o pensamento de Marx, o Pensador fez uma contraposição entre
emancipação política e emancipação humana, assim como, entre revolução política e
revolução social, deixando claro que uma representa a perspectiva do capital e a outra
recupera a dimensão do trabalho.
Todavia, para ultrapassar as fronteiras da dupla face conceitual da emancipação,
como forma de promover a efetiva liberdade humana e a concretização da elevação dos
potenciais humanos, somente o ‘mergulho na prática’ poderá dar conta desse desafio.
De acordo com Fourquin (1993), esta seria uma ruptura profunda, mas necessária,
para que o/a profissional obtivesse a capacidade de construir em si o conhecimento, como
protagonista de sua própria aprendizagem, pelo viés profissional, elaborando os saberes
indispensáveis à transformação de mentalidades e mudando a realidade imediata, por meio
dos processos de mediação pedagógica, que são estabelecidos entre gestores/as,
professores/as, funcionários/as e estudantes no espaço institucional.

CRIANDO OUTROS CENÁRIOS NA BUSCA POR ENCONTRAR NOVAS
RACIONALIDADES
Como forma de trazer contribuições às reflexões que ensejam criar outros
cenários, na busca por encontrar novas racionalidades, buscamos inspiração
principalmente nos estudos do Sociólogo português Boaventura de Sousa Santos que nos
fornecem importantes subsídios para a compressão das teorias participativas da
democracia, incluindo os conceitos de regulação e emancipação
Santos 2000; 2004; 2007; 2010a/b) sustenta a tese de que estamos vivendo na
contemporaneidade um momento marcado pela transição paradigmática, no qual o projeto
da modernidade se encontra em profundo declínio, a partir de suas principais formas de
conhecimento: a emancipação e a regulação.
Isto quer dizer que, o pilar da emancipação, constituído por três formas de
racionalidade: a estético-expressiva, a cognitivo-instrumental e a prático-moral, cujos
pontos extremos são o colonialismo (ignorância) e a solidariedade (conhecimento),
encontra-se em vertiginoso desequilíbrio em relação ao pilar denominado de regulação,
composto pelo Estado, o mercado e a comunidade e nos quais os pontos extremos são o caos
(ignorância) e a ordem (conhecimento).
Esse período transicional é, pois, marcado na leitura do Autor por dois níveis
básicos. São eles: de natureza epistemológica e de cunho societal. A transição
epistemológica ocorre entre o paradigma dominante da ciência moderna e o paradigma
emergente (conhecimento prudente para uma vida decente). A transição societal, por sua
vez, acontece na direção do paradigma dominante (sociedade patriarcal, produção
capitalista, democracia autoritária e desenvolvimento global e excludente) para um
conjunto de paradigmas ainda sem uma estrutura bem definida 5.
Há de se considerar ainda, de acordo Santos (2000; 2004), que a absorção do pilar
da emancipação pelo pilar da regulação foi efetivada por meio da convergência entre a
modernidade e o capitalismo. A sobreposição do conhecimento regulação sobre o
conhecimento emancipação se deu através da imposição da racionalidade cognitivoinstrumental sobre as outras formas de racionalidade e a conseqüente hegemonia do
princípio da regulação, o mercado sobre os outros dois princípios, o Estado e a comunidade.
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5 O que o Autor vai denominar vibrations ascendences, conceito emprestado de Fourier (vide Santos, 2000).
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Portanto, a ciência tornou-se a forma de racionalidade absoluta, ou seja, hipercientificização
da emancipação e o mercado, o único princípio regulador moderno, hipermercadorização
da regulação.
A denominada hipercientificização da emancipação, identificada por Santos (2000;
2004; 2007), pode ser entendida como uma limitação ao conhecimento emancipação, pois
a imposição da ciência sobre o senso comum acabou por levar às monoculturas das práticas
e dos saberes.
A primeira ruptura epistemológica evidenciou-se quando a ciência se diferenciou
do senso comum conservador, hierárquico e autoritário. Com o passar do tempo, no entanto,
a ciência acabou por se tornar uma forma de conhecimento superior, isolada e inacessível.
A saída dessa primeira fase pressupõe a recuperação do conhecimento
emancipação e torna-se imprescindível assim, uma segunda ruptura, agora de natureza
epistemológica, como forma de transformar o conhecimento científico (totalizante e
antidemocrático) em um novo senso comum, concebido por Santos (2000; 2004) como
sendo ‘‘conhecimento prudente para uma vida decente’, formado a partir de cinco dimensões:
a solidariedade, a participação, o prazer, a autoria e a artefactualidade discursiva.
De acordo com Santos (2000, p.75) ‘‘o princípio da comunidade e a racionalidade
estético-expressiva são as representações mais inacabadas da modernidade ocidental”
(2000), e por isso seriam os princípios que poderiam colaborar para a construção de um
novo pilar emancipatório.
Nesse sentido, o princípio da comunidade é ‘‘o mais bem colocado para instaurar
uma dialética positiva com o pilar da emancipação’’ (Santos, 2000, p;75).
A racionalidade estético-expressiva por sua vez, foi a que mais ficou fora do alcance
da colonização. Assim como a colonização do prazer se deu através do controle das formas
de lazer e dos tempos livres, Santos (2000, p.76) sustenta que:
fora do alcance da colonização, manteve-se a irredutível individualidade
intersubjetiva do homo ludens, capaz daquilo a que Barthes chamou
jouissance, o prazer que resiste ao enclausuramento e difunde o jogo
entre os seres humanos. Foi no campo da racionalidade estéticoexpressiva que o prazer, apesar de semi-enclausurado, se pode imaginar
utopicamente mais do que semiliberto.
Em função da colonização através do princípio científico, a participação ficou
restrita a uma noção de esfera política entendida a partir da concepção hegemônica da
democracia: a democracia representativa liberal. A dignidade humana e o direito à vida
concebidas enquanto qualidades, se constituem em referentes básicos de resgate para um
projeto utópico do Estado democrático e social de direito, com vistas ao acesso e
permanência das pessoas num ideário educativo mais coletivo e solidário.

O EXERCÍCIO HERMENÊUTICO DE (AUTO) FORMAÇÃO E A REINVENÇÃO DA VIDA
PÚBLICA
O referente epistemológico, parte do pressuposto de que todo conhecimento é
contingente, situado e temporal e que a produção de conhecimento se constitui sob
determinadas relações de poder. Estamos falando das condições necessárias e dos
mecanismos psíquicos, mentais e culturais a partir dos quais se efetiva este ato que
chamamos de conhecimento. A partir de meados do século XX, começamos a refletir mais
sobre a produção e as conseqüências do conhecimento que produzimos.
A palavra epistemologia é usada aqui para designar mais os conteúdos criados, do
que propriamente os mecanismos físicos e psíquicos que são condições necessárias para
que conheçamos algo. A epistemologia se reveste, assim, de um caráter político e ético a
partir do qual se pode exercer a crítica das produções das diversas epistemologias.
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Segundo Pineau (2006), a tradição dos modelos herdados nessa vertente,
apresenta a problemática em três perspectivas, em face de seu tratamento, que invoca,
freqüentemente, uma abordagem sistêmica complexa. São elas: do tratamento do método,
da linguagem e da epistemologia. Uma pesquisa terminológica sobre a denominação de
diferentes correntes que desde a bios grega tentam construir sentido, a partir das
experiências pessoalmente vividas, recenseou mais de uma vintena de termos. Elas podem
ser reagrupadas em três subconjuntos de acordo com o que seu título sugere: uma entrada
pessoal, temporal ou pela vida.
•
•
•

A entrada pelo pessoal constitui o que é chamado de literatura
íntima ou aquela “do Eu”: confissões, diários íntimos, cartas,
correspondências, livros de pensamentos, livros de família, relações.
A entrada temporal é também rica de denominações: genealogia,
memórias, lembranças, diários de viagem, efeméride, anais, crônica,
história.
Enfim, a entrada pela própria vida, com ou sem sua raiz grega, bios.
Na língua francesa, as denominações desse último subconjunto são
as últimas a aparecer: no século XVII, para as biografias; nos séculos
XVIII e XIX, para as auto e hagiografias; na última metade do século
XX, para os relatos e as histórias de vida (PINEAU, 2006, p.338).

Com referência ao lugar que a pessoa pode ocupar em relação à utilização das
diferentes abordagens, com a eclosão de um sujeito social aprendiz, três modelos podem
ser extraídos, a saber: o biográfico, o autobiográfico e o interativo ou dialógico.
Esse sobrevôo contemporâneo de produções e criações institucionais,
representando as histórias de vida em formação, pleiteia, por sua
interpretação como indicadoras da gênese de uma corrente de pesquisaação-formação existencial, mais do que a de uma simples técnica
pedagógica nova. Novas técnicas e abordagens metodológicas,
biográficas e autobiográficas aparecem, mas trabalhadas por questões de
fundo axiológicas, epistemológicas e éticas. Quem faz a história de vida
de quem? Por quê? Para quê? Com o quê? Quando? Até onde? Em função
de que regras e de quais saberes? (PINEAU, 2006, p.336).
Há de se considerar, de modo essencial, segundo Nóvoa e Finger (2010), que
esforços na tentativa de construção de um novo espaço/tempo de pesquisa, principalmente
nas Ciências Humanas, objetivando refletir e exprimir o mundo vivido para dele extrair e
construir um sentido. E, embora elas possam ensejar diferenciações terminológicas e suas
etimologias sinalizem em alguns aspectos para objetivos e meios diversos, as correntes
socioeducativas que trabalham com o biográfico possuem um elemento comum, que é a
superação bioética e biopolítica, traduzindo a (re) apropriação, pelos sujeitos sociais, da
legitimidade de seu poder de refletir sobre a construção de sua vida 6.
Ocorre, na prática, de acordo com Arfuch (2010), um exercício progressivo de
círculo dialético, que perpassa entre o ‘curvar-se (fechar) reflexivo e do desdobrar-se (abrir)
narrativo’. É, pois, um meio vital estratégico para ligar aprendizagem e desenvolvimento, na
ótica de construir sentido e produzir sua vida em seu tríplice aspecto: fenômeno, método de
investigação e processo autobiográfico, identidades e alteridades. Representa assim, o
desafio permanente de superação do paradigma do comando e do controle em prol do poder
constituído pela autonomização.
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No Brasil, a realização dos Congressos Internacionais sobre Pesquisa (auto) biográfica são bons
exemplos disso. Sua criação oportunizou a constituição de redes de pesquisa oriunda do trabalho
com as (auto) biografias, as histórias de vida e as narrativas de formação.
6
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Tratando especificamente do legado das pesquisas científicas na Área da Educação
com fontes autobiográficas constata-se a predominância dos estudos sobre as temáticas
identitárias. (Cf. ANDRÉ, 2009; STEPHANOU, 2008) Mas, apesar dos avanços conquistados
por todos esses movimentos, ainda são raros os trabalhos que investigam a ressignificação
da experiência no ato de narrar a própria vida, como forma de partilhar inquietações sobre
o lugar central de uma epistemologia da experiência nas escritas de si e nos contextos da
formação e transformação das pessoas e suas comunidades. Caberia então indagar:
a) o que sabemos até agora sobre a ‘ressignificação da experiência’ como
possibilidade do falar hermenêutico, a partir da dimensão da autopoiética?
b) que formas tomarão as novas divisões de poder-saber nas fronteiras de classe
social, geração e etnia, sobre a vida, no curso de toda uma existência às voltas
com as mudanças (passagens) interidades e intergeracionais? 7
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Queremos reiterar, portanto, que todo o movimento em torno da biografização e
das aprendizagens biográficas e com histórias de vida deve aplicar internamente o princípio
que defende, ou seja, garantir a voz para nossos/as interlocutores/as privilegiados/as. Até
porque, se as palavras não são apenas uma representação da realidade, mas uma forma de
construir uma realidade humana, ou de humanizá-la, transformando-a em discurso,
precisamos sim, reconstruir sua historicidade, via pesquisa científica qualificada!

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada passo do movimento real é mais importante
do que uma dúzia de programas
Karl Marx
Em sua estrutura, a sociedade civil não pode efetivar a liberdade humana. A
contradição entre capital e trabalho, a competição, o egoísmo, são óbices à liberdade e suas
conseqüências podem ser traduzidas no aprofundamento da miséria, da exploração, da
exclusão social e da dissolução da consciência de relação vital entre as pessoas, a natureza
e a sociedade. Há de se perguntar, então, qual seria o papel dos processos de gestão na Área
da Educação, numa perspectiva emancipatória?
Um modelo de gestão institucional que se propõe a ser emancipador por excelência,
a partir da mesma matriz que aliena, não pode realizar-se enquanto projeto, de modo pleno.
Segundo Apple (2003), formação técnica e capacidade para o trabalho assalariado, ou
empreendedorismo e potencialidade individual para obter sucesso não desenvolvem as
capacidades humanas para além da lógica do capital, e tampouco ou superam as relações
egoístas e abolem a propriedade privada dos meios de produção 8.
Em suma, a necessidade da emancipação só pode existir num contexto de alienação e
estranhamento, tornando-se luta pela sua superação nos limites que se impõem
historicamente, ou seja, da parcialidade das relações políticas e da emancipação política em
totalidade de emancipação humana, do imediato em mediado. Portanto, emancipar-se é
tornar-se livre de algo, de alguma situação, então há sempre uma determinação histórica na
base de construção da emancipação humana!
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O conceito de adultez remete no século XXI a ideia do/a adulto/a plural, em busca da constituição
de um ser integral. Superamos as noções de estabilidade, maturidade, ou mesmo de incompletude,
muito presentes e já obsoletas na visão de alguns pensadores/as. (Cf. BOUTINET, 2009)
8 O egoísmo é entendido como sua essência atemporal na busca pela satisfação dos interesses
particulares no mundo das necessidades, na exploração do trabalho, no lucro, na competição. É a
assim chamada natureza humana egoísta que impede a perfeição da eticidade do Estado Moderno,
não as contradições impetradas pela sociedade civil burguesa.
7
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RESUMO: O presente ensaio tem por objetivo analisar as transformações educacionais no
contexto da governamentalidade neoliberal. Como meio de dar visibilidade para tais
transformações, utiliza como recorte uma análise do cenário da Universidade Pública
brasileira inserida nesse contexto econômico político social denominado neoliberalismo.
Para alcançar os objetivos, toma de empréstimo o conceito de governamentalidade como
uma ferramenta que possibilita considerar as táticas de governo e a instância reflexiva
acerca do que se supõe como a melhor forma de governar, situa o neoliberalismo como uma
forma de governo específica, datadas e localizadas geograficamente, dando ênfase para as
condições de possibilidade que permitiram novas feições, táticas e formas de
funcionamento das formas de governo, a partir da existência de uma razão de estado, e por
fim, articula o entendimento dessas transformações com uma análise crítica das mudanças
no ensino superior nos últimos anos embasadas e motivadas por esse tipo de racionalidade
neoliberal, focalizando a análise para a Universidade pública, que está pondo em marcha
uma versão calculista de aspectos educacionais sob a forma de empresariamento.
PALAVRAS-CHAVE: Governamentalidade, neoliberalismo, ensino superior.
UNIVERSITY LTDA .: AN ANALYSIS OF HIGHER EDUCATION
TRANSFORMATION IN THE CONTEXT OF NEOLIBERAL GOVERNMENTALITY.
ABSTRACT: This essay aims to analyze the educational transformations in the context of
neoliberal governmentality. As a means of giving visibility to such transformations, it uses
as focus an analysis of the scenario of Brazilian public University inserted in such social
political and economic context called neoliberalism. To achieve the objectives, it borrows
the concept of governmentality as a tool that allows the government to consider tactics and
the reflective instance of what is supposed to be the best form of government, places
neoliberalism as a specific form of government, dated and geographically located, with
emphasizing the conditions of possibility which allowed new features, tactics and modus
operandi of forms of government, starting from the existence of a state reason, and finally,
it articulates understanding of these transformations with a critical analysis of changes in
superior education in recent years grounded and motivated by this kind of neoliberal
rationality, focusing the analysis on public University, which is setting in motion a
calculating version of educational aspects in the form of entrepreneurship.
KEYWORDS: governmentality, neoliberalism, higher education.
Inicialmente, numa busca de situar o leitor, bem como nós mesmos, é necessário
expor sob que aspecto iremos problematizar as categorias de análise que tangenciam nosso
objetivo de analisar as transformações educacionais no contexto da governamentalidade
neoliberal. Desse modo apresentaremos quais fios condutores permitem dar liga a trama
que se constrói neste texto, a saber: (i) tomar o conceito de governamentalidade como uma
Graduado em psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Mestrando em psicologia pela
Universidade Federal do Ceará. Bolsista CAPES.
2 Graduado em psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Mestrando em psicologia pela
Universidade Federal do Ceará. Bolsista CAPES.
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ferramenta que nos ajuda a considerar as táticas de governo e a instância reflexiva acerca
do que se supõe como a melhor forma de governar; (ii) situar o neoliberalismo como forma
de governo específica, datada e localizadas geograficamente, dando ênfase para as
condições de possibilidade que permitiram novas feições, táticas e formas de
funcionamento das formas de governo, a a partir da existência de uma razão de estado; (iii)
por fim, articular o entendimento dessas transformações com uma análise crítica das
mudanças no ensino superior nos últimos anos embasadas e motivadas por esse tipo de
racionalidade neoliberal, focalizando a análise para a Universidade pública, que está pondo
em marcha uma versão calculista de aspectos educacionais sob a forma de
empresariamento.

O CONCEITO-FERRAMENTA DE GOVERNAMENTALIDADE COMO UM INDICADOR
TÁTICO
Com o objetivo de situar que ordem de problemas tomaremos como referência
para a construção do texto, faz-se necessário apresentar o conceito-ferramenta foucaultiano
de governamentalidade. Com efeito, os conceitos aqui utilizados são entendidos como
analisadores que perfazem a própria construção da problemática do texto à medida que
estes funcionam como “indicadores táticos” que nos permitem posicionar as questões
taticamente sob determinado ângulo na esteira do pensamento foucaultiano.
[...] se você quiser lutar, eis alguns pontos-chave, eis algumas linhas de
forca, eis algumas travas e alguns bloqueios. Em outras palavras, gostaria
que esses imperativos não fossem nada mais que indicadores táticos.
Cabe a mim saber, é claro, e aos que trabalham no mesmo sentido, cabe a
nós por conseguinte saber que campos de forças reais tomar como
referência para fazer urna análise que seja eficaz em termos táticos. Mas,
afinal de contas, é esse o círculo da luta e da verdade, ou seja, justamente,
da prática filosófica. (FOUCAULT, 2008a, p. 06)
No curso Segurança, Território e População (Foucault, 2008a), o conceito de
governamentalidade, utilizado pelo filósofo francês, permite abordar a problemática do
governo de uma forma mais ampla. Com efeito há uma ampliação do conceito, de modo que
as análises não se restrinjam a compreender o governo exclusivamente como o regime
político de um Estado ou ainda como o poder executivo desse Estado. Assim, Foucault
estuda o (auto)governo da conduta dos homens, como algo aquém e além do Estado,
posicionando a problemática do governo como analisador privilegiado das relações de
poder à medida que se entende governo enquanto “[...] tipos de racionalidades que
envolvem conjuntos de procedimentos, mecanismos, táticas, saberes, técnicas e
instrumentos destinados a dirigir a conduta dos homens.” (GADELHA, 2009a, p. 120).
Nessa mesma linha de raciocínio o conceito de governamentalidade é utilizado de
maneira imanente e singular o suficiente para investigar as transformações dessas táticas
de governo. Analisando através deste conceito não necessariamente as práticas reais de
governo, mas a própria instância reflexiva que se coloca como problema avaliar qual a
melhor forma de governar a conduta dos homens, ou seja, uma reflexão que se exerce nas e
sobre as práticas de governo (BENEVIDES & PRESTES, 2014).
Neste trabalho, interessa-nos investigar um tipo de duplo agenciamento entre uma
governamentalidade neoliberal e biopolítica que emerge a partir do século XVIII e que
insere a vida da população, o corpo-espécie, nos cálculos políticos com o intuito de incitá-la
e majorá-la (Foucault, 2008a). Nos tópicos seguintes procuraremos abordar como ocorre a
emergência desse tipo de governamentalidade e finalmente como esse duplo agenciamento
toma corpo no projeto político de empresariamento da universidade pública brasileira
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O FUNCIONAMENTO DE UM GOVERNAMENTALIDADE LIBERAL E SEU
DESBLOQUEIO PARA UMA GOVERNAMENTALIDADE NEOLIBERAL
Ainda em consonância com esse analisador, o conceito-ferramenta de
governamentalidade, permite-nos tomar a noção de Estado não como instituição
centralizadora da qual emanaria todo o poder, mas entendendo este como mais um
mecanismo utilizado nas tramas do poder. O Estado não seria assim, uma figura de onde
emana o poder, e o funcionamento “do social”, seria, portanto, consequência desse poder
localizado no Estado. Se pensarmos em localização, o Estado seria muito mais uma figura de
convergência do poder, entendendo o funcionamento desse a partir de redes difusas de
poder. Com efeito, rejeitamos também a hipótese de que o poder se daria primordial ou
exclusivamente de maneira negativa, através de uma repressão.
Essa imagem negativa do poder, contudo, só será possível a partir da
suposição de um funcionamento espontâneo, natural, original e autêntico
daquilo sobre o que o poder incide. Mais ainda: na medida em que a ação
do poder é entendida como um poder sobre alguma coisa, têm-se
reativada a existência originária e autêntica desta “alguma coisa”, não se
vê nessa coisa que existe algo como uma invenção, uma fabricação, um
jogo reversível e instável de relações de força. Com isso, as temáticas
relacionadas à liberação procedem frequentemente pela via do tudo ou
nada quando o que está em jogo é liberdade: ou pressupõe que é possível
partir de um estado absolutamente ausente de relações de poder, ou
frequentemente concluem dessa impossibilidade que “está tudo
dominado”. (BENEVIDES, 2013, P.244-245)
Na esteira dessas reflexões procuraremos entender as relações de poder também
no que tem de produtivas, já que o poder não funciona prioritariamente pela via negativa,
repressiva, mas atua construindo, produzindo. Poder e liberdade não estão em polos
antagônicos – dizendo de outro modo: poder e liberdade não estão em polos, mas se
relacionam por uma proporcionalidade direta: onde há poder, há liberdade; logo, onde não
há poder, não há liberdade (BENEVIDES, 2013).
Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a
multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se
exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas
e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios
que tais correlações de força encontram umas nas outras, formando
cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e as contradições que
as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço
geral ou cristalização institucional toma o corpo nos aparelhos estatais
[...]. o poder não é uma instituição e nem uma estrutura, não é uma certa
potência de que alguns sejam dotados : é o nome dado a uma situação
estratégia complexa numa sociedade determinada. (FOUCAULT, 1988,
P.102-103)
Do mesmo modo o entendimento que temos do funcionamento do Estado, afastase de qualquer coisa como uma “origem de Estado”, “origem da sociedade” ou como figura
responsável pelo funcionamento do social, ou na figura repressora dos indivíduos. Para
tanto, seria mais interessante estrategicamente para nós analisar as condições de
possibilidade de existência de determinados modelos de sociedade, modelos de governo e
gestão do social, de modo a verificar a arbitrariedade de suas noções e suas possibilidades
de transformações.
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Assim, o entendimento das formas de governo no contexto do neoliberalismo –
recorte e foco de nossas análises para situar as transformações no campo da educação e, em
particular, no ensino superior - será abordado nessa perspectiva. Mais do que falar de uma
ideologia liberal ou neoliberal, na figura de um Estado Liberal ou Estado Neoliberal, parecenos mais interessante falar de suas formas de funcionamento, seus agenciamentos, e os
fatores que permitiram sua existência sob tais designações e os tipos de racionalidades
específicas que conduziram/conduzem a conduta dos indivíduos e instituições sob
determinados aspectos. Aqui, novamente, rejeitamos a existência de universais nas
concepções de governo. “[...] Entendemos que as práticas, os procedimentos, e as
tecnologias utilizadas para governar são produzidas e orientadas por uma determinada
forma de racionalidade” (LOCKMANN , 2013, p. 57).
Para tanto, seria interessante investigarmos o modo pelo qual determinadas
formas de governo se fizeram possível, sendo importante contextualizar quais as
transformações permitiram uma conjuntura atual bem distinta de uma concepção
transcendental no governo dos homens. Trata-se no caso, de entender o funcionamento da
razão de Estado na prática de governo.
[...] a razão de Estado é precisamente uma pratica, ou antes, uma
racionalização de uma pratica que vai se situar entre um Estado
apresentado como dado e um Estado apresentado como a construir e a
edificar. [...] Governar segundo o principio da razão de Estado e fazer que
o Estado possa se tornar solido e permanente, que possa se tornar rico,
que possa se tornar forte diante de tudo o que pode destrui-lo.
(FOUCAULT, 2008b. p. 06)
A noção de razão de estado funciona como um modo de fazer governar que retira
do foco uma concepção de governo submetida a concepções divinas, salvacionistas, e efetiva
uma prática mais eficaz e racional, tomando o Estado em sua materialidade. Tal contexto foi
possível devido a dois grandes fatores: a formação dos estados territoriais, com o fim do
feudalismo, e o movimento da contra-reforma, deslegitimando o poder da igreja e algumas
concepções religiosas nas formas de governo (LOCKMANN, 2013,). Além disso, há outro
deslocamento, em que a figura do soberano-governante não assume a centralidade de
outrora, pois o que está em questão agora não é sua sabedoria, prudência ou figura que deve
ser respeitada por ser uma inspiração divina, mas a própria noção de estado, suas
exigências, demandas e especificidades, abordando os fatos de forma mais precisa, objetiva
e resolutiva.
Entretanto, a razão de Estado, até por volta do século XVII, viu-se bloqueada por
uma série de fatores: primeiro, a razão de estado só poderia ser efetivada em tempos e
contextos de expansão e fortalecimento do Estado - o cenário à época era de guerras,
revoltas -, bem como uma permanência da ênfase no soberano nas formas de governo, como
havia no mercantilismo, onde a riqueza do estado era voltada pra riqueza do soberano
(LOCKMANN, 2013).
Porém, é possível visualizar um cenário propício para esse desbloqueio durante o
século XVIII. Trata-se de um cenário europeu de crescimento das cidades, bem como um
maior povoamento das mesmas, expansão demográfica, fortalecimento dos estados, dentre
outros. Destarte, foi essencial ao desbloqueio dessa arte de governar, a emergência do
conceito de população (LOCKMANN, 2013).
Além disso, com o crescimento demográfico, a família como modelo de
inteligibilidade das formas de governo – governar como se governa uma família, priorizando
a propriedade privada e focalizando para o âmbito do doméstico - se viu frágil e parecia não
mais suprir as novas necessidades de gestão, de modo que havia uma necessidade de pensar
e administrar a multiplicidade dos indivíduos como um todo e de modo mais amplo
(FOUCAULT, 2008a).
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A noção de população, entendida em sua multiplicidade, regularidades e passando
a ser sistematizadas e suas formas próprias de existência do múltiplo, permite que o saber
que tem a população como um dos objetos de estudo - a estatística – seja introduzida numa
nova razão de Estado. Esse momento é correlato com uma maior preocupação com as taxas
de natalidade, taxas de mortalidade, regulação dos matrimônios, etc como fenômenos
importantes de serem estudados dentro da população.
Essas novas formas táticas de exercício do poder, Foucault chama de biopolítica –
o que aparece justamente quando a “população” é colocada enquanto algo ser gerido e
inserida em uma problemática em torno da economia e da política.
[...] tais processos são assumidos mediante toda uma série de
intervenções e controles reguladores: uma bio-politica da população. As
disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois
pólos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a
vida. A instalação – durante a época clássica, desta grande tecnologia de
duas faces – anatômica e biológica, individualizante e especificante,
voltada para os desempenhos do corpo e encarando os processos de vida
– caracteriza um poder cuja função mais elevada já não é mais matar, mas
investir sobre a vida. (FOUCAULT, 1988, p. 152).
Essa nova técnica de poder funciona tanto pela via individualizante, como permite
que a população seja colocada em torno da economia e da política, em sua multiplicidade.
“Não é necessário insistir, também sobre a proliferação das tecnologias políticas que, a
partir de então, vão investir sobre o corpo, a saúde, as maneiras de se alimentar e de morar,
as condições de vida, todo o espaço da existência” (Foucault, 1988, p. 156).
Com efeito, o que queremos trazer à cena é como essas transformações ocorridas
tratam-se de uma nova forma de governar, de outro tipo de racionalização nas concepções
de formas ideais de governo, que configuram a racionalidade neoliberal. Nesse contexto, há
uma dimensão intervencionista do e no social nesse novo modelo de gestão.
É preciso compreender que essa nova arte de governar, neoliberal,
desenvolve-se a partir de princípios formais de uma economia de
mercado e não mais a partir de princípios naturais, como no liberalismo.
[...] Trata-se, afinal, de considerar as desigualdades existentes na
sociedade, os processos formais referentes à concorrência e os
fenômenos reais que, efetivamente, acontecem na sociedade
(LOCKMANN, 2013, p. 85).
Nesse caso, entendemos o neoliberalismo não apenas como o contexto econômico
de uma determinada época, mas enquanto um projeto econômico, político e social que têm
sua racionalidade específica de governo que ressoam não só em finalidades eminentemente
econômicas, mas acaba por ressoar em âmbitos de política de estado acerca da educação,
saúde, segurança, habitação, etc. O aspecto intervencionista, mesmo que preserve muito dos
critérios do “Estado mínimo” se dá justamente nessa via. Há uma intervenção na medida em
que essa intervenção se pauta em um gerenciamento. No entanto, isso não significa uma
garantia de direitos à população por parte do Estado, na medida em que se privatiza uma
série de questões de âmbito público.
Assim, a responsabilidade do Estado se limita a esse aspecto gerencial. Mas que
tem efeitos macropolíticos, na medida em que implica uma despolitização do entendimento
dos problemas sociais, e passa a individualizar questões de direito e acesso a determinados
bens de consumo. “Então, não se trata de um governo econômico, mas de um governo de
sociedade que deverá intervir sobre a trama social e os processos reais da sociedade
mesma” (LOCKMAN, 2013. p.86). O mercado, nessa perspectiva, não é um dado quase
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natural, mas existe sob determinado contexto histórico, econômico e político, merecendo
que a regulamentação do mercado exija um atenção para outros âmbitos.

AS TRANSFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA
GOVERNAMENTALIDADE NEOLIBERAL
No funcionamento de uma governamentalidade neoliberal, a educação também
passa assumir novas feições, passando a ser inserida em outro tipo de racionalidade, em um
novo modelo de gestão. A educação, nesse caso, também entra numa lógica de racionalidade
econômica, e, portanto, deve ser administrada e gerenciada a partir de tais perspectivas. A
educação, articulada e pensada sob moldes econômicos, passa a ser um via de saber efetivo
para uma nova política de governo. O que isso implica? De um modo geral, há uma mudança
significativa no próprio modo de compreender a educação e sua função no tecido social. A
grande mudança está na nova e atual caracterização da educação enquanto um setor de
serviços.
Essa localização da educação no setor de serviços não exclusivos do
Estado significou: a) que a educação deixou de ser concebida como um
direito e passou a ser considerada um serviço; b) que a educação deixou
de ser considerada um serviço público e passou a ser considerada um
serviço que pode ser privado ou privatizado. Mas não só isso. A reforma
do Estado definiu a universidade como uma organização social e não
como uma instituição social (CHAUÍ, 2003, p. 03).
Do mesmo modo, outro efeito da setorização da educação consiste no modo de
compreender a Universidade, no caso, a universidade pública. O recorte a ser
problematizado privilegia as análises para a universidade pública porque, justamente,
entendemos que esse segmento do social está em consonância com uma política de Estado.
Não faz sentido, pois, segundo nossos objetivos, analisar as transformações da universidade
no cenário do setor privado porque a ampla abertura da universidade para o setor privado
já é uma característica do desmantelamento do estado de bem-estar social, predicado de
uma sociedade neoliberal.
Destarte, falar da universidade enquanto uma organização social, nesse caso,
implica, portanto, entender seu funcionamento sob uma lógica organizacional. Ou seja, a
compreensão da educação passa a ser regida muito mais sob análise de fluxogramas, metas,
resultados, hierarquias, concorrência, competitividade e tantos outras características desse
modelo. Nesse tipo de entendimento, sobrevivem os que estão mais aptos à dinâmica da
concorrência, os que melhores se adaptam às demandas do mercado, e caso não haja essa
adaptação por alguns dos sujeitos envolvidos, há uma culpabilização dos mesmos por não
ter se preparado e aprimorado em prol dessa sobrevivência. Entendemos que a tal
característica elucida que mudanças sofridas no campo da educação fazem que agora ela
seja regida por uma dinâmica de funcionamento aos moldes empresariais.
A educação neste modelo [neoliberal], não é tratada de modo diferente
de qualquer outro serviço ou mercadoria. [...] Nessa nova situação, as
pessoas são pressionadas para se envolver em novas atividades que são
amplamente definidas por novas práticas discursivas tais como
marketing, publicidade e gerência. Essas mudanças incluem
recodificações discursivas tanto de atividades quanto de relações: o
resultado é que alunos e aprendizes se tornam consumidores’ ou
‘clientes’ e os cursos se tornam ‘pacotes’ ou ‘produtos’. Uma
reestruturação mais sutil das práticas discursivas tem ocorrido em
termos de uma colonização da educação por tipos de discursos vindo do
seu exterior (PETERS, 2010, P.213).
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Podemos analisar esse processo de empresariamento da universidade em alguns
aspectos fundamentais do funcionamento da universidade. Nos últimos anos, visualizamos
algumas modificações na política de gerenciamento das universidades. Podemos citar
vários: o aumento do número de profissionais terceirizados, a terceirização dos hospitais
universitários, o aumento pela demanda por produtividade pelas instituições de fomento e,
contraditoriamente, a diminuição do tempo para essa produção e reflexão sobre a produção
de conhecimento.
Numa análise específica, mas não menos importante, podemos analisar os efeitos
do projeto político neoliberal na última reestruturação da carreira de professores das
Universidades Federais brasileiras. Nitidamente, há uma perca do incentivo para seguir a
carreira de docente. Há uma desqualificação do trabalho do docente e uma perca dos
direitos trabalhistas no processo de progressão da carreira. Todo esse cenário evidencia
ainda mais a precarização da carreira pública, evidenciando ainda mais o fenômeno da
privatização do social. Com isso, podemos atentar para a vinculação dessa política, bastante
nítida, a uma configuração neoliberal de Estado.
Em termos macroeconômicos – para citar um exemplo -, isso se
apresenta com duas face: ou se privatizam as atividades estatais
(lucrativas), ou se submetem as atividades (não-lucrativas) à lógica
empresarial. É por isso que os discursos neoliberais insistem em afirmar
que o Estado deve ocupar-se só com algumas atividades essenciais, com
a educação e a Saúde, e assim mesmo, encarregando-se de, no máximo,
regulá-las ou provê-las (nesse caso, aos estratos sociais
comprovadamente carentes. (VEIGA-NETO, 200, P. 140)
Mas, como foi possível a predominância dessa forma de funcionar? Nesse caso, devese atentar há algo imprescindível para o bom funcionamento da lógica neoliberal: alocar
para o sujeito a responsabilização pelos seus atos, sua condição de existência, sua
manutenção no status social.
O conhecimento político e a utilização dos indivíduos torna-se
criticamente importante para preservar, senão para reforçar, o Estado.
Deverá estar incluído nesse conhecimento político, se é que indivíduos
devam ser utilizados para reforçar o Estado, o conhecimento dos
indivíduos, de suas inclinações, habilidades e capacidades para serem
utilizados. Os indivíduos, nessa visão, tornam-se instrumentos aos fins do
Estado. A justiça, o bem-estar e a saúde são importantes para os
indivíduos, não porque eles são bons em si para os indivíduos, mas
porque eles aumentam a força do Estado. Os investimentos na saúde e
educação são agora investimentos instrumentais no indivíduo, a serem
sacados mais tarde pela crescente força do Estado (MARSHALL, 2010,
P.30).
Enfim, todo esse contexto envolve uma desresponsabilização do Estado, que
desloca essa responsabilidade para um viés individual e individualizante do sujeito, em um
modo de instrumentalização dos mesmos. Assim, percebemos que a responsabilização dos
sujeitos, em si mesmos, é inversamente proporcional à responsabilização do Estado pelas
condições básicas de existência e manutenção de determinados direitos.
De modo mais amplo, Gadelha (2009) discorre acerca de um duplo agenciamento
entre a biopolítica e governamentalidade neoliberal, problematizando como efeitos dessa
conexão a produção de subjetividades que transformam o sujeito em um indivíduo-empresa
e a constituição de uma cultura do empreendedorismo. Segundo o referido autor esse duplo
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agenciamento produziria uma própria fusão entre capital e indivíduo à medida que este
último era produzido de forma:
[...] a tomar a si mesmo como um capital, a entreter consigo (e com os
outros) uma relação na qual ele se reconhece (e aos outros) como uma
microempresa; e, portanto, nessa condição, a ver-se como entidade que
funciona sob o imperativo permanente de fazer investimentos em si
mesmo - ou que retornem, a médio e/ou longo prazo, em seu benefício e a produzir fluxos de renda, avaliando racionalmente as relações de
custo/benefício que suas decisões implicam (GADELHA, 2009b, p. 177).
É nesse contexto que as táticas de governo da vida articulam um projeto de
educação que tem como objetivo principal a maximização desse bio-capital-humano. Um
dos objetivos da educação nesse projeto neoliberal corresponde a majoração das
“competências” produtivas dos educandos, a formação de sujeitos aptos e preparados a
potencializar os lucros empresariais.
No entanto, observamos que nessa empreitada a universidade configura-se como
um espaço de aprendizagem não somente de conhecimentos técnicos, mas também o
desenvolvimento de um rol de atitudes e qualidades - como liderança, autonomia,
proatividade, empreendedorismo, etc - dos educandos em relação a como cuidar de seu
corpo, de suas capacidades físicas e emocionais, como gerir sua carreira e seu tempo, como
melhorar seus rendimentos para gerir-se enquanto indivíduo-empresa, finalmente: como
(auto)governar-se.
Assim, entendemos muitos desses jargões que vem configurando o campo da
educação, e, em particular, invadindo o cenário da Universidade Pública, deva ser analisado
com desconfiança. O discurso da flexibilização, tão caro ao projeto político neoliberal, não
está isento de uma série de relações de poder e não implica em melhores condições de
trabalho. Não há nada de natural nesse modo de condução das condutas dos sujeitos. E
justamente por não ser natural, deve ser pensado em sua arbitrariedade, em sua
possibilidade de transformação e mudanças, produzindo suturas nesse modelo
hegemônico. E mesmo que façam efeitos pontuais, que invadam e possam movimentar esses
espaços, desnaturalizando o cotidiano.
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RESUMO: Este texto procura descrever e problematizar a experiência de uma aproximação
ao pensamento de Michel Foucault, que foi viabilizada pela necessidade de trabalhar com o
discurso do enfoque por competências no ensino médio brasileiro, temática da pesquisa de
mestrado 3 da qual este artigo é fruto. Nesta escrita faremos uma primeira aproximação a
alguns dos conceitos e ideias desse autor e discorreremos sobre como tentamos nos
apropriar de tais ferramentas conceituais para desenvolver nosso problema de pesquisa. O
objetivo deste exercício não é oferecer uma “receita” sobre como realizar uma primeira
abordagem da obra de Michel Foucault, senão apresentar alguns traços do nosso trabalho,
que possam, talvez, ser utilizados como ponto de partida para pesquisas que pretendam
observar outras problemáticas inspiradas pela perspectiva desse autor.
PALAVRAS CHAVE: Governamentalidade. Dispositivo. Tecnologia. Contraconduta. Enfoque
por competências.
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ABSTRACT: This text seeks to describe and problematize the experience of an approach to
the thought of Michel Foucault, who was allowed by the need to work with the speech of
competences approach in Brazilian school, topic of the research that generates this work.
In this text we will first approach to some of the concepts and ideas of the author and talk
about how we try to apprehend such tools to work on our research problem. The objective
of this exercise is not to offer a "recipe" on how to make a first approach to the work of
Michel Foucault, but to present some traces of our work, which can be used perhaps as a
starting point for investigations that seek to observe other problems inspired by the
prospect of this author.
KEYWORDS: Governmentality. Device. Technology. Counter-conduct. Competences
approach.
RESUMEN: Este texto procura describir y problematizar la experiencia de una
aproximación al pensamiento de Michel Foucault, que se viabilizó por la necesidad de
trabajar con el discurso del enfoque por competencias en la enseñanza media brasileña,
temática de la investigación de maestría de la cual este artículo es fruto. En este texto
haremos una primera aproximación a algunos de los conceptos e ideas de ese autor y
discurriremos sobre como intentamos aprehender tales herramientas para trabajar nuestro
problema de investigación. El objetivo de este ejercicio no es ofrecer una “receta” sobre
cómo hacer un primer abordaje de la obra de Michel Foucault, sino, presentar algunos trazos
de nuestro trabajo, que puedan ser utilizados tal vez como punto de partida de
investigaciones que pretendan observar otras problemáticas inspiradas por la perspectiva
de este autor.
PALABRAS-CLAVE: Gubernamentalidad. Dispositivo. Tecnología. Contraconducta. Enfoque
por competencias.

Doutorando em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), Mestre em Educação pela UFSM (bolsista OEA-GCUB), Licenciado em
Educação Física pela Universidad de la República (UDELAR) – Uruguay.
2 Professora orientadora vinculado ao PPGE, UFSM.
3 A dissertação completa pode ser encontrada em:
<http://cascavel.cpd.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6240>.
1

– 1539 –

INTRODUÇÃO
Este artigo é fruto da dissertação de mestrado “O enfoque por competências no
discurso sobre o ensino médio brasileiro: um exercício de problematização”, apresentada
no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM).
A pesquisa consistiu em analisar como o enfoque por competências é posto em
discurso no ensino médio brasileiro, sob a inspiração, em grande medida, no pensamento
do filósofo Michel Foucault.
Na continuação tentaremos descrever parte do processo de apropriação de alguns
dos conceitos de Foucault, sendo que um dos autores deste texto não tinha conhecimentos
prévios sobre o pensamento do filósofo. Nessa relação de partilha dos saberes, o grupo de
pesquisa Filosofia, Cultura e Ensino Médio 4 (FILJEM), teve um papel fundamental, pois
funcionou como articulador nas discussões que colaboraram na alavancagem do processo
de aprendizagem.
O objetivo deste artigo é, então, relatar parte da experiência de vinculação com os
escritos de Michel Foucault, que escreveu numa área de conhecimento bastante
desconhecida para um dos autores deste texto, mas sim conhecida para a outra. Ou seja,
cometendo o atrevimento de fazer um paralelismo com a situação descrita por Jacques
Rancière (2002) no seu livro O mestre ignorante, onde os alunos do professor Jacotot
aprenderam um idioma sem fazer um curso dessa língua, mas motivados pelo interesse num
texto do qual a única cópia que eles possuíam estava escrita nessa língua que eles ainda não
conheciam. Gostamos de pensar que existe a possibilidade de ler e começar a entender o
pensamento de um filósofo como Michel Foucault, sem necessariamente ter uma base de
leituras prévias sobre Filosofia, senão fazendo com que a necessidade de compreender
funcione como elemento motivador. Obviamente, a existência desta possibilidade exige um
grande esforço no que se refere à leitura, à discussão e à tentativa de compreender e
apreender as conceptualizações principais.
Continuando no quesito de “inspiração”, consideramos oportuno mencionar um
pequeno excerto retirado do curso “Em defesa da sociedade”, realizado no Collège de France
em 1975, no qual Michel Foucault expressava sua vontade de que seus escritos, suas
palavras, seu pensamento, fossem usados como ferramenta. Nessa ocasião, ele definia seu
trabalho da seguinte forma:
69F69F

São pistas de pesquisa, ideias, esquemas, pontilhados, instrumentos:
façam com isso o que quiserem. No limite, isso me interessa, e isso não
me diz respeito. Isso não me diz respeito, na medida em que não tenho
que estabelecer leis para a utilização que vocês lhes dão. E isso me
interessa na medida em que, de uma maneira ou de outra, isso se
relaciona, isso está ligado ao que eu faço (FOUCAULT, 1999a, p. 4).
Embora o filósofo não tenha se dedicado especificamente ao estudo da educação,
sua obra nos deixou inúmeras portas abertas para refletir sobre o tema. Considerar a análise
de um tema vinculado à educação, inspirado num enfoque foucaultiano, exige, entre outras
coisas, supor a possibilidade de ter que quebrar com algumas visões estabelecidas e
socialmente aceitas sobre as instituições educativas, assim como também estar disposto a
abandonar determinadas crenças ou verdades.
Gadelha (2009, p. 174) convida-nos a deixar de lado as intenções de ler a obra de
Foucault rigidamente, a quebrar os nossos próprios limites estabelecidos pelo respeito a tal

O FILJEM é um grupo de estudos inserido dentro do PPGE – UFSM, que procura problematizar, a
partir das pesquisas das pessoas que participam nele, as culturas juvenis e o Ensino Médio, focado
principalmente na Filosofia e na Filosofia da Educação.
4
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figura e, assim, começar o que poderia ser chamado de uma conversação com ele, no sentido
de permitir que ele nos ajude a pensar sem deixá-lo pensar por nós.
Nessa direção Gadelha assinala que hoje em dia existem possíveis provocadores que
fazem com que os atores educativos discutam sobre educação desde visões voltadas para a
biopolítica e à governamentalidade (Ibid., p. 207).
Desta maneira lemos parte do trabalho de Michel Foucault, sem nos impormos mais
limites que o respeito ao autor e a responsabilidade que desse respeito surge. Procuramos
pensar junto com ele, assim como também com os textos dos comentadores de sua obra,
assim com outros autores que se vinculam a mesma linha de pensamento. Buscamosa olhar
para verdades, às vezes consideradas quase como absolutas, com dúvidas que nos fizessem
problematiza-las.
Por último, outra das intenções deste artigo é tentar, através de uma
problematização da experiência vivida, expressar algumas ideias que possam, talvez,
constituir indícios sobre como aproveitar as infinitas possibilidades que os conceitos e
problematizações de Michel Foucault oferecem a nós pesquisadores da Educação.

A ARTICULAÇÃO DO ESTUDO DO ENFOQUE DAS COMPETÊNCIAS COM UMA
PEQUENA PARTE DA OBRA DE FOUCAULT
Como foi expresso nas páginas anteriores, a pesquisa de onde este texto provêm
buscou problematizar o discurso das competências no ensino médio brasileiro, tomando
como inspiração o pensamento de Michel Foucault e alguns dos seus comentadores e
estudiosos.
A referida pesquisa se desenvolveu procurando produzir ar um exercício como
aquele sugerido por Gadelha (2009, p. 159, grifos meus), ou seja, que “evidenciasse a
articulação dessa noção (a das competências) com as novas formas de governo dos
indivíduos e coletividades”, colocando assim em discussão não um juízo de valor sobre as
competências e sua inclusão no campo educacional, senão uma problematização – no
sentido foucaultiano da expressão – sobre como o discurso do enfoque por competências é
posto em funcionamento na educação e, portanto, colocado nesse jogo de verdade 5 que
procura “dizer o discurso verdadeiro” (FOUCAULT, 1996, p. 7).
A pesquisa teve como área de análise o ensino médio brasileiro; os limites da mesma
circunscreveram-se a uma análise do discurso acerca do enfoque por competências em
educação em documentos internacionais referentes ao projeto Tuning 6; parte da legislação
70F70F
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Foucault utiliza a expresão jogo de verdade para denominar “um conjunto de procedimentos que
conduzem a determinado resultado, que não pode ser considerado, em função dos seus princípios e
das suas regras de procedimento, como válido ou não, vencedor ou perdedor” (FOUCAULT apud
CASTRO, 2009, p. 423). Ou seja, certo discurso se posiciona como verdadeiro quando uma parte da
sociedade o aceita como tal, isto devido a mecanismos que exercem coerções, validam enunciados e
sancionam outros considerando-os falsos. Assim, a verdade é construida mediante certos
procedimentos regrados e está diretamente relacionada aos sistemas de poder que ela própria
produz, os quais, também são os que a sostem (CASTRO, 2009, p. 421-424). Nessa aprovação de
certas verdades e supresão de outras, é fundamental a conceitualização do que Foucault denominou
vontade de verdade. Esta “apoia-se sobre um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e
reconduzida por todo um compacto conjunto de práticas como a pedagogia, é claro, como o sistema
dos livros, da edição, das bibliotecas, como as sociedades de sábios de outrora, os laboratórios hoje”
(FOUCAULT, 1996, p. 17), assim como também relaciona-se diretamente com o saber (e, portanto,
com o poder) e como este é “valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído” pela
sociedade (Ibid.).
6 O projeto Tuning se desenvolveu primeiro na Europa, para depois expandir-se à América Latina e
vários lugares do mundo. O mesmo tinha como principais objetivos apresentar-se como uma
resposta às necessidades educativas do processo de globalização educativo. Focando-se
principalmente na educação superior, pesquisa e produz alternativas com o objetivo de desenvolver
a mobilidade estudantil e dos professores, internacionalização das universidades e vinculação das
carreiras universitárias ao mundo do trabalho (TUNING AMÉRICA LATINA, 2013).
5
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educacional brasileira que se refere a esta temática e a esta área; parte da produção
acadêmica brasileira, em artigos, com o mesmo escopo.
Esses documentos formaram parte de uma série de discursos sobre o tema, uma vez
que projetaram orientações sobre as práticas dos atores educativos e/ou construiram
opiniões e conceptualizações, elementos estes que, por sua vez, colaboraram também na
instauração do discurso sobre as competências nas escolas, nas universidades, na produção
acadêmica, etc. Isto é, tanto os próprios documentos quanto os atores que lidaram com eles
no seu dia a dia, acabaram fazendo parte das construções e reconstruções do enfoque por
competências; produziram práticas e enunciados que compuseram o discurso sobre a
temática.
Falamos aqui de enunciado no nivel de descrição arqueológica explicitado por Castro
(2009, p. 136), ou seja, entendendo-os “não segundo quais regras é possível construir novos
enunciados, mas como aconteceu que somente tais enunciados tenham existido e não
outros”, e também não os remetendo a “uma instância fundadora, mas apenas a outros
enunciados para mostrar suas correlações, suas exclusões” (Ibid.).
Isto quer dizer que sendo nossa pesquisa, inspirada pelas ideias foucaultianas, seu
objetivo não poderia ser a das “causas” de um determinado fato – no caso, a entrada do
enfoque por competências no discurso educacional – senão em analisar as condições de
possibilidade que permitiram a emergência de determinados discursos e não de outros.
Ou seja, a relação entre os discursos produzidos nos diferentes níveis compôs uma
complexa rede que interatuou constantemente, produzindo novos enunciados, os quais, por
sua vez, contribuíram à transformação contínua de ditos discursos e à construção de novas
redes discursivas, sendo que nessas construções houve permissões e supressões de
enunciados determinadas pelas lutas de poder.
Levando isto em conta, procuramos realizar uma problematização acerca da entrada
do enfoque por competências no âmbito do discurso educativo. Dita problematização foi
entendida por nós, no sentido que Foucault lhe deu, ou seja, como "o conjunto das práticas
discursivas ou não-discursivas que faz qualquer coisa entrar no jogo do verdadeiro e do
falso e a constitui como objeto para o pensamento (seja sob a forma da reflexão moral, do
conhecimento científico, da análise política, etc." (FOUCAULT, 2010, p. 242). Desta forma
procuramos compreender a produção do discurso do enfoque por competências no ensino
médio brasileiro e como ele foi acionado constantemente pelos diferentes atores da
educação.
Nessa etapa da pesquisa, as noções, ideias e termos utilizados por Foucault
mostravam possíveis linhas de trabalho em relação ao nosso problema, fato que nos
colocava o problema de ter de escolher com quais iriamos trabalhar, de maneira a conseguir
o aprofundamento necessário para a investigação que pretendiamos fazer.
Assim, conceitos como o de discurso nos levavam a procurar por prática, que nos
levavam a procurar por dispositivo, por estratégia, por tática, por técnica, por tecnologia e
assim sucessivamente. Dicionários de vocabulário do autor foram utensílios muito úteis nas
primeiras aproximações, assim como também, artigos de comentadores e estudiosos que
utilizaram tais conceitos em suas pesquisas. Blocos que lhes permitiram construir suas
próprias maneiras de analisar seus problemas transformaram-se em úteis materiais para
outras construções dentro da nossa pesquisa.

NOVAS NOÇÕES, NOVOS CONCEITOS, NOVOS PROBLEMAS
Um dos conceitos que compreendemos que seria impossível não utilizar na pesquisa
foi o de governamentalidade. Este conceito foi criado pelo filósofo Michel Foucault como
uma ferramenta a utilizar na sua pesquisa e é descrito por Castro (2009, p. 190) como a
“consequência da insuficiência dos instrumentos teóricos para analisar o poder”.
Noguera-Ramírez (2009) descreve esta ferramenta como uma noção metodológica
que Foucault decidiu criar perante a necessidade de problematizar o Estado e a população,
utilizando a exterioridade institucional que dita noção lhe provia para refletir e repensar
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sobre as “práticas, táticas e estratégias que estabelecem suas condições de possibilidade” 7
(Ibid., p. 28).
Não é menor a apreciação feita pelo mesmo autor a respeito do momento em que a
noção de governamentalidade é proposta pela primeira vez por Foucault; na aula de 1º de
fevereiro de 1978, no curso “Segurança, território e população” (FOUCAULT, 2008).
Noguera-Ramírez (2009, p. 25) considera que os cursos eram utilizados pelo filósofo não
como instâncias para ministrar aulas, senão como mais uma parte da sua pesquisa, onde as
ideias eram socializadas para serem repensadas à luz desse acontecimento que é dado pela
verbalização do pensamento, pela exposição da reflexão, que faz com que a mesma se
transforme, na medida em que é compartilhada e, portanto, converte-se em coletiva.
Foucault assinala as práticas de governamento como as constituintes da forma de
ser sujeito no ocidente. Diz Castro (2009, p. 190) “Governar consiste em conduzir condutas”,
sendo a governamentalidade um instrumento, uma forma definida com o objetivo de
entender, analisar e problematizar essa arte ocidental de governar.
A partir desta visão e aproximando-nos de Miller e Rose (2012) analisamos como
essas políticas que “sempre parecem estar rodeadas de tentativas mais ou menos
sistematizadas de julgar seus vícios ou virtudes”, acabam se posicionando no discurso, e,
portanto, na prática, movimentando-se e transformando-se segundo as próprias avaliações
que recebem por parte dos diferentes sujeitos que com elas interagem, mas por fim,
construindo-se e reconstruindo-se a cada passo que dão (Ibid., p. 42).
Desta forma, segundo os mesmos autores, as críticas recebidas e/ou as falhas das
tecnologias vinculadas à governamentalidade não são avaliadas pelos processos de
governamento 8 como algo negativo, senão, pelo contrário, como ocasiões que propiciam
possíveis reformulações de dito processo. Reformulações que procurarão torná-lo mais
efetivo, mais versátil, e, portanto, mais econômico (Ibid., p. 28).
Sabendo que a governamentalidade iria compor a caixa de ferramentas que iriamos
usar, precisávamos encontrar outros instrumentos que nos permitissem analisar as
conexões das competências com a educação em geral e com a escola em particular.
Consideramos que seria necessário encontrar uma categoria onde colocar a escola, e
novamente, Foucault nos forneceu uma noção que nos serviu de ajuda, a de dispositivo.
O filósofo define dispositivo como:
702F702F
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[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos,
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis,
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas,
morais, filantrópicas. Em suma: o dito e o não dito são os elementos do
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses
elementos (FOUCAULT, 1999b, p. 244).
Ou seja, o dispositivo abrange uma categorização ampla das práticas, considerandoas como o “discursivo e o não-discursivo”, conseguindo funcionar como o elo que descreve
a interação entre elementos de natureza diversa, mas que têm um objetivo comum
(CASTRO, 2009). Esta característica faz com que, por definição, o dispositivo não possa ser
fixo, senão que deve conseguir se adaptar às mudanças que sua própria função lhe impõe.
Assim, Foucault explica que existiriam dois momentos fundamentais na gênese de um
dispositivo, “um primeiro momento do predomínio do objetivo estratégico; um segundo
Tradução nossa: “prácticas, tácticas y estrategias que establecen sus condiciones de posibilidad”.
Veiga-Neto (2007b, p. 952) assinala a diferenciação entre governo para designar as “instâncias
centralizadoras do Estado” onde o poder pareceria, embora não seja assim, estar concentrado numa
instituição ou instituições dependentes desse Estado; e, por outra parte, o autor prefere utilizar
governamento para “[...]para designar todo o conjunto de ações de poder que objetivam conduzir
(governar) deliberadamente a própria conduta ou a conduta dos outros [...] o conjunto das ações –
dispersadas, disseminadas, e microfísicas do poder – que objetivam conduzir ou estruturar as ações”
próprias ou dos outros.
7
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momento da constituição do dispositivo propriamente dito” (Ibid.). Este segundo momento
será acionado cada vez que seja necessário um reajuste, uma modificação, que faça o
dispositivo mais efetivo na consecução do logro do objetivo para o qual foi criado.
Este conceito mudou no percurso da pesquisa do filósofo, sendo relacionado no
começo, principalmente, ao poder para logo ampliar-se a outros âmbitos, adotando
estruturas específicas segundo as necessidades que cada pesquisa lhe exigia. Isto derivou
na definição de tipos específicos de dispositivo: de saber, de poder, disciplinar, de
sexualidade, de segurança, etc. (REVEL, 2005, p. 39).
Com o fim de definir o escopo da pesquisa, começamos olhar para a escola como
uma instituição disciplinar, que forma parte de um sistema no qual a sociedade ocidental
atual vive. Instituição que constrói subjetividades e, por sua vez, é constituída por ditas
subjetividades e pelas suas práticas. Isto nos fez pensar – juntamente com a ideia já expressa
por Michel Foucault – que a mesma funciona como um dispositivo de segurança, onde
existem jogos de poder-saber que assujeitam os indivíduos que a frequentam e, portanto,
nos deu a possibilidade de olhá-la desde uma visão problematizadora.
Assim, consideramos que a escola, e o sistema educativo em geral, têm funcionado
como dispositivo desde sempre, sendo um dos principais responsáveis sociais pela
construção de cidadania; no caso da nossa época, cidadania apta para um sistema neoliberal.
Nessa escola podemos perceber os discursos (práticas discursivas e não
discursivas) presentes em cada ação dos envolvidos nos processos educativos. A
institucionalização como um elemento primário e onipresente que apresenta a estrutura
que sustenta o sistema. As organizações arquitetônicas inconfundíveis, que fazem com que,
sem importar o lugar do mundo em que estivermos sempre saibamos diferenciar uma
escola de outra construção. E assim, as decisões, leis, medidas administrativas, etc.,
caracterizam esta instituição educativa como o dispositivo disciplinar por excelência que a
sociedade ocidental criou e tem mantido.
Os dispositivos foram caracterizados por Foucault como tendo o objetivo principal
de atingir a singularidade do corpo, fazendo com que essa singularidade, assujeitada em
uma relação de poder, transforme-se num indivíduo (FOUCAULT apud CASTRO, 2009, p.
101). Ou seja, a escola, na sua função de dispositivo, é encarregada de individualizar,
catalogar e disciplinar a cada uma das identidades singulares que nela ingressam,
construindo dessa forma, subjetividades funcionais à sociedade.
No processo de analisar e tentar entender essa tarefa surgiu na investigação o
conceito de tecnologias, ferramentas destinadas à condução de condutas (Veiga-Neto,
2007a; Miller e Rose, 2012), as quais possibilitaram a compreensão do funcionamento da
maquinaria. O conceito de tecnologia apresentado por Foucault e, particularmente, o de
tecnologia de governamento desenvolvido por Veiga-Neto (2007a, 2007b), com base no
primeiro, foram fundamentais na hora de analisar o funcionamento da abordagem das
competências no discurso educativo.
Foucault define o termo tecnologia como uma forma de acrescentar as noções de
estratégia e tática ao conceito de dispositivo, entendendo este como prática, (CASTRO, 2009,
p. 412). Levando isto em conta, consideramos o enfoque por competências como uma
tecnologia dentro do dispositivo escola, baseando-nos na ideia de Foucault de que em relação
aos “procedimentos de poder há que considerá-los como técnicas [tecnologias]”
(FOUCAULT apud CASTRO, Ibid.) e que existe “uma verdadeira tecnologia do poder ou,
melhor, dos poderes, que têm sua própria história” (Ibid.).
A partir de então, começamos a perguntar-nos sobre como poderiam ser explicadas
as instâncias de resistência por parte dos docentes perante dito processo, e foi aí que o
conceito de contraconduta (FOUCAULT, 2008a, p. 266) tornou-se importante.
Foucault (Ibid.) definiu a noção de contraconduta “no sentido de luta contra os
procedimentos postos em prática para conduzir os outros”, ou seja, de ir contra o que se
espera ou o que se manda, considerando “essa trama específica de resistência a formas de
poder que não exercem a soberania e que não exploram, mas que conduzem” (Ibid. p. 263-
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264). Essa quebra na direção que a contraconduta provoca é geradora de crises e crises, por
sua vez, são produtoras de mudanças.
Com o fim de contextualizar tal definição, o autor refere-se à institucionalização do
pastorado e à complexidade estrutural que este mostrou desde os começos do cristianismo.
Estas características possibilitaram a produção de ações, atividades, comportamentos,
movimentos, enfim, práticas contra hegemônicas sustentadas, entre outras coisas, pelo
dimorfismo estrutural entre clérigos e leigos dentro da igreja medieval, pelas vinculações
desse pastorado ao governo e ao poder político e, por último, pela incorporação do modelo
judicial à igreja, através da confissão e da possibilidade dessa instituição de aligeirar as
penas daqueles que infringissem a lei (Ibid., p. 267-269) 9.
Voltando ao nosso docente, as contracondutas poderiam configurar-se em certas
alternativas nas quais ele, pelo fato de formar parte do sistema, tivesse a chance de procurar
outras formas de trabalho que favorecessem transformações não explicitadas nos
programas estabelecidos pelas diretrizes que regulamentam suas práticas. Isso se valendo
da informação privilegiada que ele tem por pertencer à estrutura do próprio sistema
educativo, assim como também por saber-se o profissional capaz de, adaptando-se às
regras, possibilitar contingências que caminhassem numa direção alternativa a aquela para
a qual o sistema direciona.
Se pensarmos na governamentalidade como essa arte de conduzir as condutas e na
escola como um dispositivo que funciona nesse sentido, talvez possamos imaginar um
docente que não necessariamente aja segundo o que se presume, senão que justamente pelo
fato de possuir um determinado status dentro da instituição escolar, assim como também
de dispor de determinados conhecimentos sobre o funcionamento e a estrutura da mesma,
possa, desde essa posição privilegiada, pensar e gerar alternativas que lhe permitam
exercer sua profissão de outras maneiras e, portanto, construir outras experiências
educativas para ele e seus alunos. Um docente capaz de produzir contracondutas através
das suas práticas.
704F704F

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percorremos de maneira sucinta no texto alguns dos conceitos/ferramentas das
quais nos valemos ao longo da pesquisa de mestrado. Tentamos desenvolver o texto
imitando a forma como o processo de apreensão dessas ferramentas foi acontecendo, e de
como fomos vinculando os novos termos e noções na medida em que nos eram necessários
para a pesquisa, e depois sim, aprofundar aqueles que se tornaram imprescindíveis.
As páginas prévias procuraram dar uma breve noção de todo o trabalho que foi
necessário fazer no intuito de lograr uma leve apropriação de alguns dos conceitos que
formam parte do pensamento de Michel Foucault.
Os dois anos de pesquisa, da qual este artigo é fruto, foram só o começo do caminho,
uma vez que, tanto no próprio processo, quanto uma vez finalizada a investigação, outras
interrogantes surgiram, motivadas por diferentes formas de olhar não só para o problema
que nos ocupava, senão que também para a educação em geral.
Acreditamos que apesar de Foucault não ter se dedicado especificamente à temática
da educação, as possibilidades que o seu pensamento abre para as pesquisas educativas são
vastas, pois na investigação sobre a constituição da subjetividade ocidental que realizou,
deixou um amplo leque de ferramentas que podem ser utilizadas por quem se interessar em
usufruí-las.
No nosso caso, como tentamos emular neste artigo, construímos as relações com os
conceitos e as noções enquanto liamos o autor. As palavras, os termos e as ideias iam
aparecendo e nos obrigavam a procurá-las, a entendê-las, ou pelo menos, a compreender o
contexto em que eram enunciadas, necessitando para isto dos comentadores e pensadores
Foucault realiza uma analise que apesar de em suas palavras ser denominada como um “sobrevôo”,
adquire uma profundidade que vai além das necessidades e intenções deste artigo. Para um
aprofundamento sobre o tópico, vide Foucault (2008, p. 266-285).
9
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que já tinham escrito sobre o pensamento de Foucault e tentando construir um diálogo
entre os mesmos, os escritos do próprio Foucault e a nossa pesquisa.
A construção dessa teia contribuiu para olhar para o problema de investigação
desde outras perspectivas e enriqueceu as discussões sobre a pesquisa que aconteceram
durante as orientações e nos encontros do grupo de pesquisa FILJEM, instâncias que foram
fundamentais para a elaboração da dissertação.
O conceito de “caixa de ferramentas” tem sido utilizado por vários autores para
referir o pensamento, os cursos e os escritos de Michel Foucault. O próprio filósofo fez
questão, em mais de uma ocasião, de manifestar seu interesse de que sua obra não fosse
tomada como rígida, senão que fosse “usada” como suporte do desenvolvimento de outras
ideias.
Salvando as distâncias e desde um patamar muito mais básico, é com este mesmo
escopo que este texto foi escrito, na procura de servir como uma breve introdução a uma
das possíveis formas, que nós encontramos, para nos aproximarmos e utilizar, parte da obra
deste autor.
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma análise do processo de subjetivação no século XXI,
por meio dos discursos de verdade, notadamente os discursos científicos e jurídicos,
perpassando também pela questão do mercado e desembocando no paradigma do mundo
moderno: o sujeito virtual. Apresenta, ainda, alternativas para a emancipação do sujeito,
através da transgressão e do conflito simbólico.
PALAVRAS-CHAVE: Verdade. Subjetividade. Discursos jurídicos. Discursos científicos.
Transgress.
ABSTRACT: This paper presents an analysis of the subjective process in the XXI century,
through real speeches, especially the scientific and legal discourse, passing also the question
of the market and ending at the modern world paradigm: the virtual subject. It also presents
alternatives for the emancipation of the subject, through the transgression and symbolic
conflict.
KEYWORDS: Truth. Subjectivity. Legal speeches. Scientific discourse. Transgression.

1 INTRODUÇÃO
Uma das maiores afirmações que ouvimos na modernidade, capaz de causar tanto
espanto quanto a proclamação da morte de deus no século XIX 3, é a de que a verdade não
existe. Novamente, tudo é possível. Mas, por que é que insistimos em tomar alguns discursos
por verdadeiros e outros por falsos? A verdade não está morta, assim como os preceitos
morais subsistem e nos atormentam. É o que pretendemos demonstrar neste artigo: a
formação dos discursos de verdade e sua relação com a constituição da subjetividade.
Para isso, tomamos como ponto de referência a própria modernidade, a guinada
teórica do século XVIII, sem deixar de revisitar o passado – o sujeito é tratado aqui como
produto histórico, fruto de um saber-poder aplicado aos interesses dominantes. Pretendese demonstrar o equívoco da análise do sujeito enquanto ser pré-existente, na medida em
que disso só poderia resultar que ele é imutável, que sofre os efeitos das forças do campo
em que está inserido.
O equívoco não está, pois, como ficará evidente, na afirmação de que o sujeito é
suscetível de ser alienado, mas sim no fato de que o sujeito, na sua essência, já é uma
construção histórica resultante dos interesses e dos discursos de verdade produzidos em
dado espaço-tempo. Constitui objetivo deste trabalho desconstruir o sujeito, ao mesmo
tempo em que procuramos meios e mecanismos capazes de promover a sua emancipação.
Por mecanismos e meios de emancipação entende-se todo o conjunto de práticas,
métodos e estruturas capazes de deslocar o pensamento, causando uma espécie de
purgação no corpo coletivo e individual. Pretende-se remover o sujeito da inércia,
apontando para a sua constante atualização. Questiona-se quem é o sujeito moderno. Ou,
70F70F
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como ele é. Ao responder essas questões aparentemente simples, descobrimos novos
contornos do sujeito moderno.
Nesse ponto do trabalho, como que para atualizar a argumentação, investigamos os
métodos modernos de transgressão, das comunidades alternativas ao sujeito virtual, o
sujeito que nasce no século XXI e que representa o futuro do estudo sociológico. Aqui
trataremos, não com a profundidade que o tema exige, a discussão sobre o real do virtual e
introduziremos um conceito totalmente novo: as bolhas de liberdade.

2 A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO AO LONGO DA HISTÓRIA
Começamos este ensaio com uma inversão metodológica, comparado ao modelo
atualmente aceito pela ciência, de estudo da subjetividade: o sujeito como consequência e
não como ponto de partida. Pois, no discurso moderno tradicional, o sujeito é reconhecido
aprioristicamente, dele emanando todas as relações de poder. Vale dizer, o sujeito foi e
ainda é pensando como pré-existente, passível de ser alienado e subjugado pelos
mecanismos de dominação. Percorremos caminho diametralmente oposto, buscando nos
mecanismos sociais a fonte do conceito de sujeito. Conceito este que é, sobretudo, líquido.
Esse jogo de linguagem, representado por um deslocamento brusco de perspectiva,
será fundamental para que possamos compreender a formação do sujeito ao longo da
história. E, se o fazemos, certamente é graças à contribuição teórica de Ludwig Wittgenstein,
nas suas Investigações Filosóficas. Para ele, jogo de linguagem pode ser entendido como “o
conjunto da linguagem e das atividades com as quais está interligada” (WITTGENSTEIN,
2000, § 7). Dizer que o sujeito é produto dos mecanismos sociais, ou melhor, que é resultado
da interação entre o saber e o poder, e não o contrário – que o sujeito é anterior a esses
fenômenos –, é em si um jogo de linguagem.
Para além do formalismo linguístico, a pergunta que fica é a seguinte: o que é sujeito?
Com Michel Foucault, partindo sempre de uma abordagem histórica, procuramos
apresentar uma nova maneira de entender o sujeito, não mais como fonte, mas como
consequência. A noção de sujeito, nesse sentido, nunca será a mesma ao longo do tempo,
pois as relações de poder, que moldam o sujeito, estão em constante atualização.
Pois bem. Queremos dizer que o sujeito é uma construção histórica, que sua
concepção varia de cultura para cultura e que se atualiza conforme a configuração social.
Não é de se surpreender, por exemplo, que a população Ocidental mantenha uma relação
mais imediatista, se comparado ao comportamento Oriental, no que tange aos hábitos de
consumo e manutenção da vida. Na cultura Oriental – antes por uma questão espiritual do
que econômica – existe forte noção de ciclicidade, de continuidade e eterno retorno, ao
passo que o Ocidente é dominado pela ideia de finito, de efemeridade e encerramento. Disso
resulta o imediatismo Ocidental, a ânsia pelo consumo e satisfação dos prazeres.
Com o exemplo acima podemos afirmar, sem erro, que a concepção de sujeito não
só varia de período para período, como também dentro de um mesmo espaço-tempo. Isso
porque o sujeito é moldado, criado a partir das relações de poder. Tais relações, conforme
veremos a seguir, dependem do que é ou não considerado verdadeiro.
2.1 O que é a verdade?
Nas palavras de Foucault (1988, p. 13), verdade é o “conjunto das regras segundo as
quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de
poder [...] conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a
circulação e o funcionamento dos enunciados”. Percebe-se que o grande sociólogo francês
evita adentrar no mérito da verdade enquanto conteúdo. Questiona-se, alternativamente,
por que alguns enunciados são tomados por verdadeiros e outros por falsos. Tal
posicionamento, que julgamos pertinente, ao recusar a análise do conteúdo e dirigir-se não
ao enunciado, mas às regras que regem a sua formação, tem grande potencial de
desconstrução.
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A verdade, tal qual a subjetividade, é produzida. Sua fonte nem sempre é a mesma
ao longo da história: da verdade produzida pela Igreja Católica na Idade Média à verdade
científica, aceita com grande entusiasmo na modernidade. Apesar desse salto, uma fonte
jamais excluiu a outra: muito pelo contrário, elas antes se complementam. Isso fica evidente
quando enfrentamos dogmas morais. O poder da Igreja persiste, ainda que, para a sua
própria manutenção, tenha de se atualizar constantemente. Tomemos como exemplo dessa
atualização as atuais declarações do Papa Francisco sobre a teologia do Inferno 4.
E aqui apresentamos a relação entre verdade e poder: quando um discurso é aceito
como verdadeiro, passa a exercer força coercitiva sobre todos os outros discursos, pois estes
necessariamente devem submeter-se ao conteúdo daquele. Todas as instâncias da vida
direcionam-se com base no discurso da verdade, numa relação de hierarquia e dominação.
Daí ser possível afirmar que as relações de poder clamam pela produção da verdade, do
discurso verdadeiro, uma vez que extraem deles a sua legitimidade. O poder, por sua vez,
não é fixo, nem é passível de ser ocupado: ele só pode ser exercido. E é exercido dentro dos
limites estabelecidos pela produção da verdade, seja pelo discurso científico, religioso ou,
como veremos detalhadamente no próximo tópico, pelos discursos jurídicos.
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3 OS DISCURSOS JURÍDICOS COMO FONTE DA VERDADE
“Não pensei que o curso de Direito fosse mudar a sua personalidade”, diz uma conhecida,
num tom de lamento. Logo você, tão determinado, se deixou corromper. Mas existe uma
frase de alívio, no final das contas: o Direito faz isso com as pessoas. Aquilo que não pode
ser evitado não nos atormenta. Logo você… isso significa que existe esperança. (JUNIOR,
VALTER GERONIMO CAMILO. “Estudantes de Direito e o senso de superioridade”.
Disponível em <http://zip.net/btrgC5>. Acesso em: 05 mai. 2015)
Deixando de lado a análise geral que fizemos sobre a formação da subjetividade ao
longo da história e do conceito foucaultiano de verdade – tópicos sobre os quais nos
debruçaremos em outros momentos do texto – passemos ao contexto específico do campo
jurídico, entendido como
o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o direito, quer
dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, na qual se defrontam
agentes investidos de competência ao mesmo tempo social e técnica que
consiste essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de
maneira mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de textos que
consagram a visão legítima, justa, do mundo social (BOURDIEU, 1989, p.
212)
Afirmamos anteriormente que a verdade é uma construção histórica. Como funciona
a formação da verdade, dos discursos verdadeiros, dentro do campo jurídico? Se
concordarmos com Bourdieu, que o campo jurídico é um lugar de disputa pelo monopólio
de dizer o direito, devemos considerar que esse espaço está definitivamente fechado,
existindo forte crença – ou ilusão, termo empregado pelo autor – na autonomia absoluta em
relação às pressões externas (BOURDIEU, 1989, p. 212). A verdade, na seara jurídica,
constitui uma tautologia de tal sorte que apenas os membros do campo tem domínio
completo sobre ela. Apesar disso, os discursos jurídicos tem a pretensão de validade perante
todo o corpus social. A verdade é produzida – e aqui nos referimos sempre ao campo jurídico
– por meio de uma linguagem e rituais próprios.
Comecemos pela linguagem. Os operadores do direito, como são conhecidos aqueles
autorizados a participar mais ou menos ativamente do processo de criação dos discursos
jurídicos, devem dominar um código linguístico diverso daqueles empregados em outros
O papa Francisco revisou a teologia do inferno ao afirmar que a Igreja 'não condena para sempre',
conforme comentário de Juan Arias em artigo no El País, 20-02-2015.
4
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campos. Esse código é, sobretudo, opressor. Após dominar o código, que só é ensinado
dentro do campo (por isso dizíamos que ele é fechado), o operador do direito passa a utilizálo em todos os locais e não apenas dentro do campo. Aí se inicia a propagação da verdade
jurídica.
Os rituais, por outro lado, são formas, procedimentos, condutas e estruturas que,
juntamente com o código jurídico – por vezes chamado ‘juridiquês’ – possibilitam a
manutenção dos discursos produzidos pelo Direito. Citamos, a título de exemplo, a
organização dos órgãos do Judiciário: a posição sempre mais elevada do juiz dentro dos
tribunais, a figura de Cristo crucificado sobre a sua cabeça etc. O réu encolhido perante deus
e a lei.
Todos esses detalhes funcionam em perfeita sintonia para revestir os discursos
jurídicos de verdade. E nisso somos obrigados a admitir que existam objetivos de outra
natureza nos discursos produzidos no campo jurídico, objetivos para fora do campo.
3.1 Uma finalidade meramente política?
Os discursos jurídicos estão muito alinhados aos interesses políticos, mas existe uma
nova tendência na modernidade: o predomínio do mercado. Os discursos de verdade
produzidos dentro do campo jurídico estão cada vez mais sendo colocados à disposição dos
donos do poder, terminologia empregada por Raymundo Faoro em obra homônima 5. O
mercado está, em outras palavras, se apropriando da verdade jurídica, para conferir
legitimidade a um discurso que lhe é próprio.
Quando dizemos que há uma apropriação, queremos mesmo apontar para uma
espécie de deturpação nos usos e aplicações do discurso jurídico. Este tinha, até então, uma
força quase que exclusivamente política: o Direito e os ideais de justiça faziam e ainda fazem
parte do campo político. A Constituição Federal de 1988, que consagrou uma gama de
direitos e garantias fundamentais, é um projeto político e, ao mesmo tempo, um projeto que
compete ao campo jurídico. Mas a efetivação do Estado Democrático de Direito depende da
emancipação dos povos. E aqui encontramos o primeiro conflito com os interesses do
mercado.
Não nos interessa, neste trabalho, a transição do mercado enquanto espaço de
justiça para o mercado enquanto espaço da verdade – vinculado, no último caso, à nova
prática governamental surgida no século XVIII, trabalhada por Foucault em O nascimento
da biopolítica. Tomemos o mercado na sua concepção geral e abstrata, como sendo o lugar
onde atuam forças aparentemente naturais como a demanda e a procura, envolvendo um
número imensurável de transações, negócios, interesses e práticas; espaço onde bens e
serviços são comercializados com base na mais-valia. Mercado, enfim, como campo de
constituição do capital econômico.
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4 A FORMAÇÃO DA SUBJETIVIDADE PELO MERCADO
Parece-nos evidente que a subjetividade é moldada historicamente, conforme
tentamos apresentar no começo deste artigo. Não seria correto dizer, nessa linha de
pensamento, que o sujeito cria relações de poder, mas que ele é, antes de tudo, produto
dessas relações. Já na sua constituição é possível observar a atuação de mecanismos de
objetivação e subjetivação, sendo os primeiros responsáveis pela conversão do indivíduo –
palavra que utilizamos em sentido diverso de sujeito, na medida em que entendemos por
indivíduo o corpo não afetado pelas estruturas de poder – em objeto, numa coisa passível
de dominação. Os mecanismos de subjetivação, por sua vez, são aqueles que pretendem
atribuir aos indivíduos determinados gostos, pensamentos e hábitos, ou seja, determinada
identidade.
O que caracteriza o sujeito moderno? Melhor: qual é o sujeito ideal no contexto do
mercado? Não seria aquele que é dócil politicamente, sendo facilmente guiado pelos
5

FAORO, Raymundo. Os donos do poder. rev. São Paulo: Globo, 2001.
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interesses dominantes e, ao mesmo tempo, útil economicamente, no sentido de que produz
e faz circular riquezas, seja pelo consumo ou pela sua força de trabalho? Parece-nos que esse
é o sujeito moderno. O sujeito que consome, que participa ativamente do mercado. Ele
adquire aqui uma dupla identidade: é consumidor, mas também é produto. É descartável,
no sentido literal da palavra.
Chegamos, enfim, ao sujeito moderno, esse corpo afetado de todos os lados por
forças invisíveis. A modernidade é líquida, como nos mostra Bauman 6. Tudo que é sólido
desmancha no ar, para usar outra expressão que já se consagrou no imaginário coletivo do
nosso século 7. Nesse período de indefinições, definir o sujeito é tarefa praticamente
impossível. Podemos, no máximo, avivar os seus contornos, conforme fizemos.
Se o sujeito moderno só existe na sua relação com o mercado, na medida em que sua
força produtiva sustenta a máquina do capitalismo, o que acontece se essa engrenagem
deixa de funcionar? Se o sujeito, ciente da sua condição de sujeito, resolve romper com os
laços opressores e trilhar caminho inteiramente novo?
710F710F
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5 O SUJEITO INDEFINIDO: ENTRE A CONFORMIDADE E A TRANSGRESSÃO
O que falta exatamente para compreender o sujeito moderno? Para ilustrar esse
desconforto, utilizaremos de um exemplo levantado por Slavoj Zizek:
Numa antiga anedota que circulava na hoje falecida República
Democrática Alemã, um operário alemão consegue um emprego na
Sibéria; sabendo que toda correspondência será lida pelos censores, ele
combina com os amigos: “Vamos combinar um código: se uma carta
estiver escrita em tinta azul, o que ela diz é verdade; se estiver escrita em
tinta vermelha, tudo é mentira”. Um mês depois, os amigos recebem uma
carta escrita em tinta azul: “Tudo aqui é maravilhoso: as lojas vivem
cheias, a comida é abundante, os apartamentos são grandes e bem
aquecidos, os cinemas exibem filmes do Ocidente, há muitas garotas,
sempre prontas para um programa – o único senão é que não se consegue
encontrar tinta vermelha”. (ŽIŽEK, 2008, p. 15)
O problema está aí, é evidente: o sujeito é uma construção histórica, produto dos
discursos de verdade produzidos por um saber-poder dominante. O que é que o impede de
criar novos caminhos? Falta tinta vermelha. Apesar disso, como se percebe no irônico
exemplo de Zizek, é possível encontrar uma válvula de escape: um código dentro do código.
Ao falar da inexistência de tinta vermelha, em uma carta escrita com tina azul – vale dizer,
uma carta que expressa a verdade – o operário apresenta um enigma. Ora, se é verdade que
falta tinta vermelha, pode não ser verdade o que está escrito na carta.
Dissemos, na introdução deste artigo, que uma das maiores afirmações do nosso
século é de que a verdade não existe. Tudo é relativo. O homem moderno necessita de um
olhar para dentro, para além do código instituído, para encontrar os verdadeiros
significados. Um código dentro de um código é, ao mesmo tempo, contradição e solução.
Contradição aparente, solução permanente. É o que veremos com as bolhas de liberdade,
espaços de emancipação contidos dentro do próprio sistema.
5.1 TAZ – Zona Autônoma Temporária: transgressão simbólica 8
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Imagine o seguinte: um condomínio edilício ocupado por centenas de pessoas.
Imagine ainda que, dentre os moradores, alguns são professores, outros médicos, outros
Entende-se por modernidade líquida o período atual, em que predomina a liquidez, volatilidade,
incerteza e insegurança nas relações humanas. A expressão ficou conhecida mundialmente com a
publicação de obra homônima do sociólogo polonês Zygmunt Bauman.
7Frase encontrada no Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels.
8 Aqui utilizamos terminologia cunhada por Hakim Bey na obra TAZ: zona autônoma temporária.
6

– 1551 –

cozinheiros, outros faxineiros e assim por diante. Os que são aptos a ensinar o fazem para
todas as crianças do prédio; os que possuem experiência com serviços braçais cuidam dos
reparos e da carga e descarga de materiais; os cozinheiros preparam a comida para todos
os outros moradores. A comunidade se organiza de tal sorte que se torna um espaço
independente, ainda que esteja dentro de um universo urbano dominado pelo mercado.
Estamos falando, pois, de bolhas de liberdade: microssistemas que funcionam quase
que exclusivamente sem interferências externas. Não há se falar em desvinculação total,
uma vez que as bolhas de liberdade são fragmentos de um sistema maior. Em todo caso,
parece evidente que existe aí uma transgressão tão grande e ao mesmo tempo sutil,
contrastando com os interesses do mercado. Os microssistemas, as bolhas de liberdade, não
são afetados pelos discursos de verdade produzidos pelo campo jurídico, científico ou
político. Trata-se, antes de tudo, de uma experiência nova, por vezes utópica, que impregna
o imaginário coletivo e abre espaço para novos pensamentos.
Esta mesma ideia está inserida no cerne das Zonas Autônomas Temporárias (TAZ).
Em Hakim Bey (2004, p. 14) temos que, “no final, a TAZ é quase auto-explicativa. Se o termo
entrasse em uso seria compreendido sem dificuldades... compreendido em ação”. O que
significa dizer que o termo seria compreendido em ação? Sendo um projeto utópico, o seu
fracasso não está anunciado? Em primeiro lugar, convém dizer que as zonas autônomas
temporárias ou, como preferimos, as bolhas de liberdade, não possuem orientação política
e nem oferecem estratégias concretas para a emancipação. Por isso sua compreensão
depende de uma prática, de um agir constante.
Quanto à dúvida sobre o caráter utópico das bolhas de liberdade, onde o saberpoder, para ficar com Foucault, é aplicado no sentido positivo, entendemos que o mundo
moderno necessita, com um mínimo de urgência, de ideologias de transgressão. No nosso
exemplo, dos condomínios edilícios independentes, o efeito imediato é sutil, mas essa célula,
quando em processo de multiplicação, tem a potencialidade de despertar o caos. O caos
nunca morreu. 9
Se a TAZ é compreendida como “um ensaio (‘uma tentativa’), uma sugestão, quase
que uma fantasia poética.” (BEY, 2004, p. 14), é precisamente em razão do seu simbolismo,
da utopia implícita na sua formação: não é possível imaginar as zonas autônomas
temporárias como produto de conflitos, lutas e revoluções. Falta alguma coisa para
compreendê-la bem. Falta alguma coisa para compreender perfeitamente o contexto em
que se insere o sujeito na modernidade.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Poderíamos concluir em uma palavra: o sujeito é uma construção histórica. Os
discursos científicos e jurídicos atuam de maneira incisiva sobre o indivíduo, direcionandoo, na modernidade, para uma lógica de mercado. Logo, entendemos que a modernidade não
só tornou a questão acerca do sujeito mais complexa – já que vinculada a um campo que se
vale de discursos produzidos em outras searas – como também introduziu novos conceitos.
É o caso das bolhas de liberdade e da transgressão simbólica.
Não foi intencional apontar para uma espécie de posicionamento anarquista. Tal
válvula de escape, que perpassa pela transgressão, foi decorrência do desenvolvimento
lógico do nosso estudo. Na medida em que fomos concluindo pela historicidade do sujeito,
pela liquidez da modernidade e pelas atualizações constantes nos diversos discursos
produzidos em determinado espaço-tempo, percebeu-se a necessidade de um agir ativo,
contínuo e coletivo. Concluímos, com Hakim Bey, que a transgressão é o melhor caminho
para a emancipação do sujeito. E, para isso, parece-nos que ainda falta tinta vermelha.

9

A frase encontra-se na obra CAOS - Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, do Hakim Bey.
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Fernanda Müller Corrêa1
SUMÁRIO
1 Introdução; 2 Sociedade de normalização e racismo de Estado; 3 Em defesa da sociedade
laica, o caso do lenço islâmico nas escolas públicas e da proibição do uso do véu integral nos
espaços públicos; Conclusão; Referências bibliográficas.
RESUMO: Michel Foucualt trabalha em sua obra com a noçao de biopoder, que consiste na
administraçao da vida pela política. Esta noçao se da pela identificaçao do poder disciplinar
e, posteriormente, pelo poder normalizador. Com a sociedade de normalizaçao, cuja funçao
e fazer viver, tem-se a necessidade de um racismo para legitimar a funçao assassina do poder
soberano, o que se pode chamar de um racismo de Estado. Atualmente, tem-se na França
uma tensao entre liberdade religiosa e os valores ocidentais, como a laicidade. Assim, no
presente artigo se propoe o estudo das implicaçoes da biopolítica na contemporaneidade a
partir do exame da proibiçao legal do veu islamico na França.
ABSTRACT: Michel Foucualt deals in his work with the notion of biopower, wich consists in
the governance of the life by policy. This notion is given by the identification of the
disciplinary power and, after, by the normalizing power. With the society of normalization,
whose the function is to make live, there's the need of a racism to legitimate the murder
function of the sovereign power, wich could be called a State racism. Currently, there´s in
France a tension between religious freedom and the western values, like the secularism.
Then, in this paper is proposed the study of the implications of the biopolitics in the
contemporaneity from the review of the legal prohibition of the islamic veil in France.

1 INTRODUÇÃO
A sociedade francesa se caracteriza por conter uma populaçao plural haja vista ser
o destino de muitas outras populaçoes que emigram de seus países, principalmente da
Africa oriental, de religiao muçulmana. Contudo, a França e tambem um Estado orgulhoso
de ser uma Republica laica e, pode-se dizer, de valores ocidentais. Dois fatos que geram um
conflito entre os defensores da Republica laica e as comunidades religiosas, o que acaba
revelando um passado de colonizaçao mal resolvido.
Por meio deste contexto pode-se identificar a presença de um racismo de Estado,
conceituado por Foucault como muito alem do odio entre raças, mas como um mecanismo
legitimador que permite a exceçao dentro da biopolítica, cuja funçao e fazer viver e deixar
morrer. Dessa forma, num primeiro momento, o artigo pretende conceituar a sociedade de
normalizaçao e o racismo de Estado, identificados por Michel Foucault ao tratar em sua obra
sobre o poder disciplinar e o poder normalizador, principalmente em Vigiar e Punir, História
da Sexualidade I: A vontade de Saber e Em Defesa da Sociedade, nestas duas ultimas ao
conceituar o biopoder e a biopolítica.
Num segundo momento, o presente artigo passa a tratar de dois casos que expoem
os mecanismos de controle inerentes a biopolítica, a proibiçao da utilizaçao ostensiva de
sinais e trajes religiosos pelos alunos nas escolas publicas francesas, por uma lei de 2004, e
da proibiçao da dissimulaçao do rosto nos espaços publicos na França, por uma lei de 2010.
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Assim, a partir da analise destes casos sera possível identificar a biopolítica por traz dos
argumentos utilizados em defesa destas proibiçoes.

2 A SOCIEDADE DE NORMALIZAÇÃO E O RACISMO DE ESTADO
Segundo Fonseca, para Foucault as sociedades modernas (sec. XIX e XX) se
caracterizam como “sociedades disciplinares”, onde se formam uma rede de instituiçoes no
interior das quais os indivíduos sao submetidos a um sistema de controle permanente 2. Em
Vigiar e Punir, quando Foucault inaugura a sua fase genealogica, passando a fazer uma
analise das relaçoes de poder que submetem os indivíduos, o mesmo trabalha com a noçao
de poder disciplinar, o qual tem como funçao maior adestrar. Foucault afirma que “a
disciplina <fabrica> indivíduos; ela e a tecnica específica de um poder que toma os
indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício”. Para
tanto, o poder disciplinar se utiliza dos dispositivos da vigilancia hierarquica, da sançao
normalizadora e do exame.3
A vigilancia hierarquica supoe a existencia de um observatorio, onde seja possível a
aplicaçao de tecnicas de vigilancia que permitam uma observaçao contínua sobre os
indivíduos submetidos a este aparelho de poder. Um exemplo de observatorio seriam as
prisoes, os acampamentos militares, os hospitais e as escolas. Importante destacar que esta
vigilancia e muito mais física que corporal, ja que se desenvolve por meio da visao, do olhar
que tudo ve.4
Ja a sançao normalizadora se revela na existencia de um espaço vazio deixado pelas
leis, na qual a disciplina estabelece uma infrapenalidade, em que as mínimas parcelas da
vida cotidiana sao capturadas. Foucault nos fala de uma micropenalidade do tempo, da
atividade, da maneira de ser, dos discursos, do corpo, da sexualidade, que, levando ao
extremo, possibilite a puniçao da mínima coisa, ou seja, de toda conduta que nao pertença a
um padrao estabelecido. Nesta disciplina, o castigo possui uma funçao de reduzir os desvios,
sob a logica dos valores opostos de bem e mal. Assim, o castigo serve para punir os maus
comportamentos, sob uma logica que visa diferenciar os indivíduos em relaçao uns aos
outros para entao traçar um padrao que ira opor normal e anormal5. Pode-se dizer, portanto,
que esta penalidade normaliza, aparecendo, atraves das disciplinas, o “poder na Norma”,
que, alem de obrigar a homogeneidade, individualiza, “permitindo medir os desvios,
determinar os níveis, fixar as especialidades e tornar uteis as diferenças, ajustando-se umas
as outras” 6.
Dentro do poder disciplinar ha ainda o instrumento do exame, que funciona como
um controle normalizante, combinando as tecnicas de hierarquia que vigia e as de sançao
que normaliza. Ele supoe uma vigilancia que permite qualificar, classificar e punir,
estabelecendo uma visibilidade atraves da qual os indivíduos sao diferenciados e
sancionados. Ao diferenciar os indivíduos, o exame faz de cada um um caso, servindo a
individualidade a uma descriçao que permite o controle e a dominaçao. Esta -se diante de
um processo de objetivaçao e sujeiçao, em que se individualiza o sujeito homogeneizando
as diferenças por meio da disciplina e da normalizaçao.7
A partir do desenrolar da idade moderna o poder adquiriu a funçao de investir sobre
a vida, a fim de administrar os corpos, com o desenvolvimento de tecnicas para a sujeiçao
dos corpos e controle das populaçoes. Podemos, entao, chamar esta de uma Era do Biopoder,
o que, segundo Foucault, foi indispensavel ao desenvolvimento do capitalismo,
proporcionando a inserçao controlada dos corpos no aparelho de produçao, com o

2
3
4
5
6
7

FONSECA, Marcio Alves da. Michel Foucault e o Direito. 2. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2012, p.163.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 25. ed. Petropolis: Editora Vozes, 2002, p. 143.
Idem, p. 143-148.
Idem, p. 148-153.
Idem, p. 154.
Idem, p. 154-160.
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ajustamento dos fenomenos de populaçao aos processos economicos e com o reforço,
utilizabilidade e docilidade dos corpos. 8
Assim, ainda segundo Foucault, a norma passou a ter uma importancia crescente, a
expensas do sistema jurídico da lei. Estamos a falar de uma sociedade que ja nao e mais
somente disciplinar, mas tambem normalizadora, na qual a lei funciona cada vez mais como
norma.9 Segundo Fonseca, identifica-se em Foucault uma imagem do direito em que este
esta implicado na norma10, servindo para legitimar as praticas de controle sobre a vida, esta
“entendida como as necessidades fundamentais, a essencia concreta do homem, a realizaçao
de suas virtualidades, a plenitude do possível”11.
Em “Em Defesa da Sociedade” Foucault expoe o problema da guerra, relacionada aos
processos historicos, como uma guerra das raças, no seculo XVIII, mostrando, ao final, que
o tema da raça acaba voltando, porem agora como racismo de Estado, para entao esboçar o
que seria o Biopoder. Para Foucault o fenomeno que marca o seculo XIX e a tomada da vida
pelo poder, uma certa estatizaçao do biologico. Na teoria classica da soberania o poder de
vida e morte era exercido pelo soberano, o que significa que ele podia fazer morrer e deixar
viver. Assim, no seculo XIX percebe-se uma transformaçao neste direito de soberania,
praticamente a sua inversao, surgindo dai um novo direito, que nao vai substituí-lo, mas
complementa-lo. 12
O que se instala e o direito de fazer viver e deixar morrer. Essa transformaçao,
segundo Foucault, nao ocorre no campo da teoria política, mas no da tecnica, das tecnologias
de poder.13 Se antes, nos seculos XVII e XVIII tinha-se o poder centrado sobre o corpo
individual submetido a disciplina, agora se tem tambem um poder que atua sobre uma
multiplicidade de homens que nao se resumem a corpos, mas na medida em que forma uma
massa global, “afetada por processo de conjunto que sao proprios da vida, como o
nascimento, a morte, a produçao, a doença, etc”, um poder que se faz em direçao nao do
homem-corpo, mas do homem-especie, o que Foucault chama de uma especie de
“biopolítica” da especie humana14.
Sao justamente estes processos proprios da vida que serao os primeiros alvos da
biopolítica, na segunda metade do seculo XVIII, com a realizaçao de estatísticas sobre estes
fenomenos, o que sera levado em conta, no final deste seculo, para a implementaçao de uma
medicina com uma funçao maior de higiene publica. Assim, um novo corpo surge, e a noçao
de “populaçao”, como um problema nao so político, mas tambem científico, biologico e de
poder, e que passa a ser alvo da biopolítica. Esta tecnologia do poder ira assegurar sobre
este novo elemento nao uma disciplina, mas uma regulamentaçao, ou seja, o poder do fazer
viver e deixar morrer.15
Contudo, nao ha conflito entre os mecanismos disciplinares e regulamentadores,
eles coexistem, sendo que o que vai ser inerente tanto a um quanto ao outro e o elemento
norma, que se aplicara tanto ao corpo quanto a populaçao. Deste entrecruzamento da norma
de disciplina e da norma de regulamentaçao tem-se, portanto, a sociedade de normalizaçao.
Neste contexto, Foucault coloca uma questao que nos remete ao poder de soberania, de
como este poder que promove a vida pode matar. E para responder a este problema que
Foucault traz o racismo, inserido nos mecanismos do Estado pela emergencia do biopoder.16

Ibidem, A Vontade de Saber. In: História da Sexualidade. 13. ed. Traduçao de Maria Thereza da Costa
Albuquerquer e Jose A.Guilhon Albuquerquer. Rio de Janeiro: Graal, 1999, V.1, p. 131-132.
9 Idem, p. 135.
10 FONSECA, … op. cit. , p. 32.
11 FOUCAULT … A Vontade …, op. cit., p. 136.
12 Idem. Em Defesa da Sociedade. Traduçao de Maria Ermantina Galvao. 1.ed. Sao Paulo: Martins
Fontes, 2005, p. 285-287.
13 Idem, p. 288.
14 Ibidem, p. 289.
15 Ibidem, p. 290-294.
16 Ibidem, p. 302-304.
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Assim, Foucault ira definir o racismo como o meio que introduzira na vida dirigida
pelo biopoder um corte entre o que deve viver e o que deve morrer, fragmentando a
populaçao em raças, estabelecendo uma censura de tipo biologico. Da mesma forma, o
racismo tambem ira permitir uma relaçao de tipo “guerreiro”, da qual se extrai o argumento
de que para uns viverem e preciso que outros morram, estabelecendo uma relaçao que
tambem e biologica, ja que estipula uma inferioridade, uma anormalidade, que deve ser
eliminada para que a pureza possa perpetuar, tornando a vida mais sadia.17
O fato e que quando se tem uma sociedade de normalizaçao, o racismo se torna
indispensavel para que se assegure essa “”funçao assassina” do Estado. E nao se trata de
somente de tirar a vida de outrem, de “assassínio direto”, mas tambem de “assassínio
indireto”, o que corresponde “o fato de expor a morte, de multiplicar alguns riscos de morte
ou, pura e simplesmente a morte política, a expulsao, a rejeiçao, etc”. A partir daí, propoe
Foucault. E possível se pensar o evolucionismo como uma maneira de refletir sobre o
colonialismo, por exemplo, sendo o racismo utilizado como meio imprescindível para uma
política colonizadora que pretende a promoçao de um genocídio.18
O racismo serve para que o poder soberano se perpetue atraves do biopoder.
Sinaliza-se que nao se esta a falar de um racismo que significa simplesmente o odio de uma
raça por outra raça. A especificidade do racismo moderno esta ligada a tecnicas de poder, a
um mecanismo que permite o exercício do biopoder e do poder soberano.19 Portanto, este
racismo estatal e moderno pode ser identificado em medidas adotadas pelo Estado, que se
utiliza do Direito para legitimar medidas biopolíticas.
Assim, para ilustrar esta problematica, pretende-se analisar dois casos, o primeiro
trata da proibiçao do uso de sinais religiosos ostensivos nas escolas publicas e o outro da
proibiçao do veu integral nos espaços publicos na França, por meio da lei, que funciona de
instrumento para legitimar um racismo estatal que serve a biopolítica.

3 EM DEFESA DA SOCIEDADE LAICA, O CASO DO LENÇO ISLÂMICO NAS ESCOLAS
PÚBLICAS E DA PROIBIÇÃO DO USO DO VÉU INTEGRAL NOS ESPAÇOS PÚBLICOS
NA FRANÇA
Na França foi aprovada uma lei (Loi 2004-228 du 15 mars 2004), de 15 de março de
2004, que introduziu no Codigo de Educaçao um artigo (article L141-5-1) proibindo nas
escolas publicas o porte de sinais ou trajes pelos quais os alunos manifestem
ostensivamente uma pertença religiosa20. Apos, em 2010 foi aprovada uma lei que proibe a
dissimulaçao do rosto nos espaços publicos (Loi 2010-1192 du 11 octubre 2010), punindo
com a aplicaçao de multa para quem for flagrado em tal pratica21, mais conhecida como a lei
do veu, ja que atinge majoritariamente as mulheres da religiao islamica que usam o veu
integral, a burqa que cobre todo o corpo ou o niquab que cobre o corpo deixando exposto
apenas os olhos.
Tal lei preve a possibilidade de exceçoes quando justificadas por motivos de saude
ou profissionais, bem como quando houver enquadramento em praticas esportivas, festas
ou manifestaçoes artísticas ou tradicionais. Contudo, a mesma lei preve a pratica de crime
para quem impor para uma ou varias pessoas a dissimulaçao do rosto mediante ameaça,

17 Ibidem,

p. 304-305.
Ibidem, p. 306-307.
19 Ibidem, p. 308-309.
20 CODE DE L'EDUCATION. Article L141-5-1. Disponível em:
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3901FD838F80DB5179F3111E5
C108C8E.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524456&d
ateTexte=20150514&categorieLien=id#LEGIARTI000006524456>. Acesso em: 14/05/2015.
21 LOI 2010-1192 du 11 octubre 2010. Disponível em:
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&categorieLie
n=id>. Acesso em: 14/05/2015.
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violencia, constrangimento, abuso de autoridade ou de poder, em razao de seu sexo, punível
com dois anos de prisao e multa.22
Contudo, a ediçao dessas leis vem acompanhada de um grande debate acerca da
laicidade. A partir dos anos de 1980 as relaçoes entre o estado frances e as manifestaçoes
de liberdade religiosa assumem uma nova forma com o advento dos chamados ”casos do
lenço”. A divisao entre o pertencimento religioso e a escola vai sendo gradualmente posta
em jogo. Num primeiro momento as autoridades publicas tendem a privilegiar os usuarios
dos serviços publicos. Porem, num segundo momento, a partir dos anos 2000, testemunhase uma escala entre as manifestaçoes radicais de pertencimento religioso e uma vontade
política de destacar a primazia dos princípios republicanos, dentre os quais figura o
princípio da laicidade.23
A laicizaçao diz respeito ao laço e ao rol social da religiao no campo institucional, a
diversificaçao e as mutaçoes social deste campo em relaçao com o Estado e a política, bem
como com a sociedade civil. Importante destacar que ha uma diferença entre laicizaçao, que
tem a ver como essa distancia institucional da religiao na regulaçao global da sociedade num
contexto pluralista, e secularizaçao, que se trata mais de uma dinamica social e cultural do
universo religioso em relaçao a cultura comum, possuindo um menor impacto sobre as
instituiçoes.24
O historiador frances Jean Bauberot divide a historia da laicizaçao francesa em 3
fase. Numa primeira fase tem-se a Declaraçao dos Direitos do Homem de 1979, a Revoluçao
Francesa e o início do Imperio. A França se caracteriza por ser um país historicamente biconfessional. A partir de 1802 a França concedeu ao protestantismo (luterano e reforma) o
status de “culto reconhecido”, em igualdade formal com o catolicismo. Num contexto de
monopolio religioso pelo catolicismo, percebe-se uma produçao política do pluralismo
religioso. Durante o Imperio tem-se ainda o advento do Codigo Civil e a criaçao da
Universidade.25
Ja a segunda fase da laicizaçao francesa e construída pela criaçao da escola laica e
pelas medidas de laicizaçao dos anos de 1880, (leis de laicizaçao do ensino) a separaçao da
Igreja do Estado em 190526. Importante ressaltar que a lei de 9 de setembro de 1905 esta
em vigor atualmente. Nesta lei, o seu artigo primeiro assegura a liberdade de consciencia,
garantindo o livre exercício de culto, que somente podera ser restringido pela ordem
publica. Resumidamente, esta lei e interpretada como a obrigaçao do Estado em permanecer
neutro em relaçao as religioes.27
Com relaçao a uma terceira fase, Bauberot apenas estima que esta emergiu em 1968,
mais precisamente maio de 1968, e durou ate 1989, com a queda do muro de Berlim e o
primeiro “caso do lenço”.28 Evidentemente, o quadro jurídico frances que circundaria
classicamente as relaçoes entre a expressao de pertencimento religioso e os serviços
publicos deram uma volta significativa a partir fim dos anos de 1980 e início dos anos de
1990. O chamado “caso do lenço” foi um dos detonadores dessa mudança jurídica. O
aumento do numero de meninas que passaram a frequentar as escolas cobertas com um
lenço islamico de fato desencadeou esta controversia. 29
Idem.
CHARPEIL-DESPLATZ, Veronique. Laícite et Liberte Religieuse em France: aux sources de la loi
interdisant la dissimulation integrale du visage dans l'espace publique. In: Revista Derecho del
Estado, nº 29, julio-diciembre 2012, p. 51-72. Disponível em:
<http://ssrn.com/abstract=2190415>. Acesso em: 04/05/2015.
24 BAUBEROT, Jean. Secularisation et Laícisation: Mode d'emploi “a la française”. Disponível em:
<http://jeanbauberotlaicite.blogspirit.com/archive/2005/02/19/secularisation_et_laicisation.ht
ml>. Acesso em: 29/04/2015.
25 Idem.
26 Ibidem.
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Para melhor compreender a questao Charpeil-Desplatz afirma tres elementos do
contexto social da epoca. O primeiro elemento diz respeito a um contexto de fragilidade, e
mesmo de exclusao, economica e social, de pessoas procedentes da imigraçao,
particularmente, vindas da Africa. As famílias dessas meninas vivem em zonas de habitaçao
urbana estigmatizadas (chamadas de “banlieues”, suburbios), assoladas pelo desemprego e
pela perda do poder de compra. Em um clima generalizado de desilusao ideologica, a religiao
e sua pratica cultural que oferece um refugio identitario atrativo.30
O segundo elemento se reporta a tensao entre o ensino frances que deve ser laico, o
resta consagrado, inclusive na alínea 13 do preambulo da Constituiçao da Republica de
1958, e a mudança do perfil dos alunos. E o terceiro elemento se refere ao reconhecimento
da liberdade de expressao pelo legislador aos alunos nos estabelecimentos escolares, sendo
que antes nao era concedido aos alunos, ate o ultimo ano da escola secundaria, o direito de
formar associaçao, de expressar opiniao política ou sindical no interior do estabelecimento
escolar.31
Neste contexto do final dos anos 1980, portanto, muitas meninas foram excluídas de
cursos e das escolas secundarias, por se recusarem a tirar o lenço islamico que portavam.
Isso se tratava essencialmente de cursos de esporte e de química, sob o argumento de que o
lenço poderia oferecer algum risco nestas atividades. Geralmente, a expulsao das alunas se
dava muito menos pelo porte do lenço em si, mas pela recusa em tira-lo diante do risco que
ofereceriam nestas atividades. Contudo, progressivamente, este conflito acaba se
estendendo a outras praticas religiosas, aos serviços publicos e aos agentes destes serviços,
e nao somente aos usuarios.32
Com o conflito ja estendido aos espaços publicos, nos anos 2000 se vera, entao, uma
radicalizaçao das posiçoes, de um lado os defensores da laicidade e dos valores republicanos
e de outro as comunidades religiosas. Estes espaços de conflito se acirram nao sem uma
instrumentalizaçao política ainda que geralmente com um efeito de amplificaçao midiatica.
No debate político, tanto os partidos de direito como os de esquerda possuem argumentos
a favor para justificar uma proibiçao legal do porte do veu integral, a fim de restringir a
liberdade religiosa em nome tanto da Republica e do princípio de laicidade quanto da
igualdade entre homens e mulheres.33
Assim, apos a lei proibindo o uso de sinais e trajes pelos alunos nas escolas publicas,
em 15 de março de 2004, em 11 de outubro de 2010 tem-se uma lei proibindo a
dissimulaçao do rosto no espaço publico. Nota-se, entao, um endurecimento legislativo a
partir da passagem do controle das manifestaçoes religiosas dos alunos dentro dos
estabelecimentos escolares a um controle das vestimentas de todas as pessoas em um
espaço publico.34 Ocorre que a proibiçao de dissimulaçao do rosto nos espaços publicos por
uma lei, que e um instrumento geral e impessoal que se aplica abstratamente, trata a questao
sem considerar o caso particular. Segundo o Ministerio do Interior frances, 1.900 mulheres
usam o veu integral, sendo estas as pessoas que serao afetadas diretamente pela lei de
201035.
Segundo Hennette-Vauchez, professora de direito publico da Universidade de Paris,
a proibiçao do veu integral nos espaços publicos nao pode ser entendida como uma
continuaçao natural ou uma etapa suplementar do “caso do lenço” nas escolas publicas. Nao
e a mesma logica que restringe a liberdade religiosa ou de expressao de crianças e

Idem, p. 55-56.
Ibidem, p. 56.
32 Ibidem.
33 Ibidem, p. 62-63.
34 Ibidem, p. 63.
35 HENNETTE-VAUCHEZ, Stephanie. La burqa, la femme et l'Etat: reflexions inquietes sur un debat
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adolescentes nos estabelecimentos escolares publicos e aquela que proíbe de maneira geral
o conjunto da populaçao feminina de vestir um traje específico nos espaços publicos. 36
Assim, da analise de como a questao da proibiçao do uso do veu integral, que atinge
diretamente a populaçao de religiao muçulmana, se coloca na França, pode-se chegar ao
entendimento de que as razoes da proibiçao nada tem a ver com os motivos mais
comumente apresentados pelos promotores da proibiçao, quais sejam, essencialmente: a
proteçao dos direitos das mulheres, a defesa da laicidade, a preservaçao da unidade nacional
(“tradiçao republicana francesa”) ou ainda as consideraçoes sobre a segurança publica.
Conforme Hennette-Vauchez sugere, neste caso se tem um avatar de um problema muito
mais profundo e bem mais antigo que tem a ver com a gestao pela França de seu passado
colonial e da presença, nao somente no seu territorio, mas na cidadania de grandes
populaçoes de imigrantes.37
Portanto, Hennette-Vauchez propoe quatro argumentos jurídicos para enfraquecer
as justificaçoes apresentadas pelos promotores da proibiçao. Quanto a primeira, igualdade
dos sexos e dignidade, e fato que na França, apesar das conquistas historicas, a mulher
continua exposta a toda sorte de violencia, bem como ha diversas praticas, que podem ser
considerados como ferramentas de alienaçao feminina, que nao sao igualmente proibidas.
Da mesma forma ha que considerar que diversas mulheres muçulmanas poderao desejar
usar o veu integral, por uma questao de crença religiosa.38
Um segundo argumento diz respeito a laicidade, que se aplica as instituiçoes que, de
acordo com o princípio, possuem a obrigaçao de ser neutras, e nao os indivíduos, lembrando
que o termo laicidade nao se opoe a religiao39. E necessario destacar que, por razoes
historicas, na Franças, foi por referencia ao catolicismo dominante que se construiu a
laicidade, em benefício das religioes protestantes e da religiao judaica, o que contrasta hoje
como o tratamento dado a religiao islamica40.
Quanto a segurança publica, conclui-se que, mesmo com a ameaça do terrorismo, a
medida de proibiçao do veu integral e desproporcional, pois somente seria justificada diante
de um estado de guerra civil, segundo relatorio a assembleia nacional francesa, o que, neste
caso, tambem deveriam ser proibidas as mochilas e as maletas. Ja, o ultimo argumento, no
que se refere a indivisibilidade da naçao, muito mais que a indivisibilidade e a naçao que e
desafiada, no sentido de que o veu e apresentado como qualquer coisa estrangeira de fato
agressiva. A pratica do veu integral e assim apresentada como importada das sociedades do
Oriente Medio e como uma expressao do fundamentalismo religioso. Todavia, este
argumento ignora que as 1.900 mulheres que usam o veu integral na França sao francesas.41
O problema e que, segundo Hennette-Vauchez, nao se pode separar totalmente a
questao do uso do veu integral na França das condiçoes historicas, com relaçao ao passado
colonial e a independencia caramente conquistada por esses países colonizados, mas
tambem sociais e economicas daqueles chegados na França, essencialmente, muçulmanos
que compoem hoje uma importante parcela dos habitantes e cidadaos franceses42.

CONCLUSÃO
Atraves da analise do “caso do lenço” nas escolas francesas e da proibiçao de
dissimulaçao do rosto nos espaços publicos na França, percebe-se a presença de um racismo
de Estado que serve a biopolítica. Diante dos argumentos utilizados a fim de legitimar a
Ibidem.
Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Yann Raison du Cleuziou, « Le pouvoir religieux et l’Etat en France », in Antonin Cohen, Betrand
Lacroix, Philippe Riutort, Nouveau Manuel de Science Politique, La Decouverte, 2009, p. 272, apud
HENNETTE-VAUCHEZ, … op. cit.
41 HENNETTE-VAUCHEZ, … op. cit.
42 Idem.
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restriçao a liberdade religiosa, resta nítida qual e realmente a verdadeira motivaçao por traz
de uma suposta igualdade de generos, da laicidade, da segurança publica e da
indivisibilidade da Naçao.
Em primeiro lugar, tem-se uma sociedade disciplinar-normalizadora, que controla
os corpos mas tambem as populaçoes, seja no ambiente escolar ou nos espaços publicos.
Para tanto, a fim de legitimar praticas de controle, tem-se o direito, elemento que e ao
mesmo tempo objeto e ferramenta deste poder. Um direito identificado na obra de Foucault,
num plano pratico, como vetor dos mecanismos de normalizaçao. Trata-se, segundo
Fonseca, de um direito normalizado-normalizador.43 Este direito, que esta implicado na
norma, e o que vai ser utilizado para legitimar o racismo de Estado quando da aprovaçao da
lei de 2004, mas mais ainda da lei de 2010.
O aumento da imigraçao da populaçao muçulmana, proveniente dos países africanos
da regiao do magreb, ex-colonias francesas, acabou refletindo nas escolas publicas francesas,
com o aumento do ingresso de alunas que se utilizavam do lenço islamico. O conflito se deu
com o fato do ensino frances ser laico. Para solucionar a questao, entao, aprovou-se uma lei,
a lei de 15 de março de 2004, que proíbe a utilizaçao ostensiva de sinais e trajes religiosos
pelos alunos nas escolas publicas. Longe de a questao estar pacificada, os exemplos surgem.
Atualmente, tem-se diversos casos, como por exemplo, o de uma menina que foi proibida de
entrar na escola por estar vestindo uma saia longa e preta, o que foi interpretado como um
sinal ostensivo que se conecta com a religiao muçulmana44.
Da mesma forma, utilizou-se o direito para legitimar uma pratica de controle sobre
a populaçao muçulmana, com a promulgaçao da lei de 11 de outubro de 2010, que proíbe a
dissimulaçao do rosto nos espaços publicos. Resta claro que a populaçao mulçumana e o
alvo de tal medida, ja que as mulheres que fazem uso do veu integral, compreendido pela
burqa e pelo niquab, sao diretamente atingidas. Aqui, diferentemente do “caso do lenço”, nao
se esta diante de uma instituiçao como a escola, que pretende a disciplina dos corpos dos
alunos, mas de uma populaçao que se pretende excluir dos espaços publicos, em defesa de
uma sociedade laica e republicana, ou simplesmente europeia.
Portanto, faz-se uso de mecanismos para o controle dos processos de vida inerentes
a uma populaçao, como a vestimenta e a religiao, que pode-se dizer, permeiam os aspectos
mais íntimos da vida, que dizem respeito a propria constituiçao do sujeito. A vida, segundo
Foucault, entendida como a essencia concreta do homem, a realizaçao de suas virtualidades,
muito mais que o direito, se tornou objeto das lutas políticas45. Assim, a manifestaçao de
pertença a uma religiao nos espaços publicos na França se tornou um ato, porem nao
somente cultural ou cultual, mas político46, de resistencia a estes dispositivos de controle.
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Daniel Arruda Nascimento1
RESUMO: Tem a comunicação oral proposta a intenção de apresentar apontamentos para
embasar uma investigação que, ancorada no rastro filosófico biopolítico, permita colocar
lado a lado a história da escravidão negra brasileira e o fenômeno moderno da animalização
do homem. Com este fim, procuramos trazer à tona algumas interferências de Michel
Foucault, Hannah Arendt e Giorgio Agamben, articulando-as entre si e com passagens que
dão conta de uma necessária e educativa revisão da história da escravidão dos africanos no
continente colonial português e no primeiro século do país independente. Serão então
consultadas algumas das pesquisas publicadas por historiadores e sociólogos brasileiros e
estrangeiros que têm se dedicado ao tema. A hipótese aqui aventada é que, se a animalização
do homem ressurge com todo vigor na dinâmica biopolítica que ganha corpo na
modernidade, ofereceu a escravidão brasileira um laboratório oportuno e adequado que
recordavam ao homem a sua condição animal.
PALAVRAS-CHAVE: Biopolítica, escravidão brasileira, animalização do homem.
ABSTRACT: This paper has the intention of gathering together and showing some first
notes to support an investigation that, based on the philosophical biopolitical trail, allows
putting side by side the history of Brazilian black slavery and the modern phenomenon of
bestialization of man. With this purpose, we sought to bring some references of Michel
Foucault, Hannah Arendt and Giorgio Agamben, linking themselves to one another and to
passages which work towards a necessary and educative review of slavery of the Africans
in Portuguese colonial continent and in the first century of our independent country. In this
case, we had to confer certain researches published by Brazilians and foreigners
historiographers and sociologists that are facing the topic. The hypothesis here defended is
that, if the bestialization of man resurfaces with all its power in the modern biopolitical
dynamics, the Brazilian slavery offered an appropriated laboratory to remind human kind
of its animal condition.
KEYWORDS: Biopolitics, Brazilian slavery, bestialization of man.
Quando pensamos em modernidade histórica somos necessariamente remetidos a
um conjunto de fenômenos eurocêntricos situados a partir do Renascimento e da formação
dos grandes Estados. Será como um fenômeno da modernidade madura que Michel Foucault
irá divisar o que nos habituamos a nomear de biopolítica. O curso de 1976 no Collège de
France, que trouxe o título Il faut défendre la société, que havia se ocupado com o problema
da guerra compreendida como o gabarito de inteligibilidade de processos históricos, e que
havia se iniciado com a inversão da proposição do estrategista militar prussiano Carl von
Clausewitz de que a guerra seria a continuação da política por outros meios, para definir a
política como a continuação da guerra por outros meios, termina com a experimentada
afirmação de que a modernidade culmina na assunção da vida humana pelo poder, “uma
tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo, uma espécie de estatização do
biológico” (FOUCAULT, 1999, p. 286). O filósofo francês viu surgir, no decorrer dos séculos
dezessete e dezoito, técnicas e tecnologias de poder centradas especificamente sobre o
corpo humano individual e sobre o corpo populacional coletivo, fundadas na manipulação e
1
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na promoção seletiva da vida que interessa, interceptadas por sistemas disciplinares e
regulamentares que efetuam um cálculo sobre a majoração da vida. É nesse contexto que
vamos compreender por que “o homem, durante milênios, permaneceu o que era para
Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência política; o homem moderno é
um animal, em cuja política, sua vida de ser vivo está em questão” (FOUCAULT, 1988, p.
134). O homem era entre os gregos um animal que se assemelhava aos outros animais por
ter uma vida comum, mas se distinguia por adquirir uma segunda vida, uma vida política na
qual a linguagem desempenhava o papel determinante. O homem moderno, distinto dos
animais por um estatuto humano cada vez mais sofisticado, recai em um processo de
animalização na medida em que a vida é definitivamente gerida por um biopoder
inescapável. Este é o teor da citação de Foucault que ajuda a definir o projeto filosófico de
Giorgio Agamben (cf. AGAMBEN, 1995, p. 05): o efeito alcançado na guinada biopolítica é
uma espécie de animalização do homem posta em prática por técnicas e tecnologias
políticas cada vez mais requintadas. Contribui definitivamente para o fato o aparecimento
de um poder político que se apresenta progressivamente como um “governo de homens”
(FOUCAULT, 1994, p. 719). Com o desenvolvimento de uma nova tecnologia biopolítica, o
governo das populações, “a partir do momento em que o gênero humano aparece como
espécie, no campo de determinação de todas as espécies vivas, pode-se então dizer que o
homem aparecerá em sua inserção biológica primeira” (FOUCAULT, 2008, p. 98), lemos em
Sécurité, territoire, population, o curso no Collège de France de 1978. A cruzada biopolítica
desloca-se no terreno humano pari passu com processos de animalização do homem, ainda
que na ordem do discurso as instituições e práticas legitimadas, tais como as educacionais,
exaltem o que é humano, em denunciada ou inadvertida oposição ao que é animal.
Poucos anos antes do filósofo francês, Hannah Arendt havia se preocupado
particularmente com a ascensão moderna da esfera social e com o consequente
esgotamento da distinção entre o público e o privado, ou o adoecimento da vida política do
homem. No início do livro que terminaria com o reconhecimento de que as atividades que
correspondem ao processo biológico de manutenção do corpo humano adquiriram a mais
alta importância na modernidade, The human condition (ou Amor mundi, como parecia
querer a autora) publicado em 1958, vemos como a expansão do social modifica a condição
humana e a vida do homem. “A passagem da sociedade – a ascensão da administração
caseira, de suas atividades, seus problemas e recursos organizacionais – do sombrio interior
do lar para a luz da esfera pública não apenas diluiu a antiga divisão entre o privado e o
político, mas também alterou o significado dos dois termos e a sua importância para a vida
do indivíduo e do cidadão, ao ponto de torná-los quase irreconhecíveis” (ARENDT, 2004, p.
47). A política que se apresentava como o espaço da liberdade, do discurso e da ação, foi
sendo substituída pela eleição da atividade do labor como aquela que deveria ser o centro
das atenções humanas e sistêmicas. Com o intuito de interpretar o seu tempo, a pensadora
alemã conclui que a vida se tornou o bem supremo entre nós, os cuidados com a vida
biológica do homem ganharam o primeiro lugar na escala hierárquica entre as capacidades
do homem (cf. ARENDT, 2004, pp. 319 e 326-327), o que se deve em parte ao fato da
sobrevivência do princípio da sacralidade da vida ao processo de secularização e declínio
da influência eclesial sobre as mentalidades. Da hegemonia social restou a “sobrevivência
da espécie animal humana” (ARENDT, 2004, p. 334). Na antepenúltima página do livro
mencionado lemos que muitos indícios nos comunicam o “perigo de que o homem possa
estar disposto e, realmente, esteja a ponto de tornar-se aquela espécie animal da qual, desde
Darwin, presume que descende” (ARENDT, 2004, p. 336). A modernidade reaproximou o
homem do animal na medida em que apequenou o homem com a sua redução ao esforço
metabólico comum. Assumir vida ativa com finalidade nutricional, manutenção nutritiva,
faz homens e animais voltarem a se assemelhar. Da perspectiva humana, podemos concluir
que estamos diante de uma variedade de animalização do homem.
Essas são as duas referências incontornáveis que sustentam o projeto filosófico de
Giorgio Agamben denominado Homo sacer e destinado a oferecer um diagnóstico à nossa
modernidade crepuscular, referências que devem ser urgentemente aproximadas (cf.
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AGAMBEN, 1995, pp. 05-06 e 131-132). A articulação entre o sucesso biopolítico de
Foucault e a vitória do animal laborans de Arendt resulta em uma leitura do mundo político
onde o que resta é a “indecidibilidade entre política e biologia” (AGAMBEN, 1995, p. 209), o
que corresponde em níveis microfísicos à indecidibilidade entre corpo biológico e corpo
político. A política moderna aciona sempre mais a fixação de gabaritos biológicos, liberando
a passagem para a sua influência sobre si. Um texto simultâneo ao Homo sacer: il potere
sovrano e la nuda vita, com o sugestivo título L’aperto: l’uomo e l’animale, especialmente
pertinente para o que se propõe aqui investigar, retoma a questão com maior diligência. “Na
modernidade, o homem (ou o Estado por ele) começa a ter o cuidado da própria vida animal
e a vida natural se torna, acima de tudo, o que está em jogo no que Foucault chamou de
biopoder” (AGAMBEN, 2005, pp. 19-20). Enquanto a demanda tradicional da máquina
antropológica é a separação do homem do animal, ou seja, a defesa conceitual do primeiro
contra o segundo, a definição do homem naquilo que ele tem de diferente com o animal, a
produção do humano em confronto a uma animalidade ancestral da qual é preciso se
apartar, a máquina antropológica dos modernos funciona ao revés animalizando o humano
(cf. AGAMBEN, 2005, p. 42). Estranho efeito, mas a racionalidade moderna tem como
consequência o retorno do animal sobre o homem. Nosso desenvolvimento tecnológico e
informático, que poderia nos convencer do contrário, isto é, de que a nossa evolução
sepultou para sempre o parentesco animal, não atesta qualquer emancipação real. Em nosso
atual estado de humanidade, “a única tarefa que parece ainda conservar qualquer seriedade
é o encargo e a ‘gestão integral’ da vida biológica, isto é, da própria animalidade do homem.
Genoma, economia global, ideologia humanitária são as três faces solidárias deste processo
no qual a humanidade pós-histórica parece assumir a sua própria fisiologia como último e
impolítico mandato” (AGAMBEN, 2005, p. 80). Trata-se de um cenário que tende a nos levar
a crer que a política que está disponível no nosso século é somente a biopolítica. Onde
política seria aquilo que nos distingue dos animais, não há mais espaço para a política. Por
outro lado, o que parece ser mais político nessa paisagem é o que foge à dinâmica da
biopolítica, ou o que procura desautorizá-la a partir do seu próprio funcionamento em rede
maquinal. Como insinua outra testemunha ocular do século vinte, se a metafísica do
desenvolvimento é o sistema que garante a produção do inumano, o que seria atualmente
político senão a resistência a esse inumano? (cf. LYOTARD, 1989, p. 15).
Estabelecido um quadro de referências com o qual devemos lidar, podemos então
avançar para buscar compreender como se articulam biopolítica, escravidão brasileira e
animalização do homem. Nosso tempo não é apenas o tempo de uma política enfraquecida
e da indigência moral, é também aquele em que a força do passado histórico vacila. Estamos
aparentemente diante de uma contradição para a filosofia: no nosso estranho século é sua
tarefa deter-se na recuperação histórica mais do que lidar com conceitos transcendentes,
assim como a luta pelo avanço moral hoje deve recuar para exigir o cumprimento de direitos
já consagrados nos textos constitucionais olvidados. Deixemos, portanto, a filosofia que
tradicionalmente se coloca no espectro ultramar ser atravessada pela memória da
escravidão brasileira. Os escravos africanos no continente colonial português e no primeiro
século do país independente foram as testemunhas oculares dos rastros da biopolítica e
carregaram em si as marcas da animalização do homem.
A escravidão brasileira foi ao mesmo tempo um evento da modernidade e um
sistema largamente amparado por uma política de Estado que se apresentou como
biopolítica. Com base nisso, é possível afirmar que “a escravidão é a experiência biopolítica
originária do Estado moderno” (RUIZ, 2012, p. 15). O comércio do corpo humano contou
com estratégias biopolíticas que envolveram uma série de mecanismos de controle e
regulação. O acúmulo de riquezas nos países em desenvolvimento somente foi possível à
custa do sangue negro que escoou da África para as Américas, transportado por uma rede
de poder muito extensa. “Antes de 1783, todas as classes da sociedade inglesa formavam
uma frente unida em favor do comércio de escravos. A monarquia, o governo, a Igreja, a
opinião pública em geral, todos apoiavam o tráfico negreiro” (WILLIAMS, 2012, p. 74).
Mesmo no final do período escravagista brasileiro, o sistema era nutrido por uma teia de
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mecanismos e procedimentos que se intercomunicavam, mostrando de que maneira os
aparatos estatais e sociais copulavam. Em pleno século dezenove, com o esclarecido Dom
Pedro II no trono que ainda ocuparia por mais algumas décadas, “era sob a autoridade do
imperador e de seus ministros que a política e o exército caçavam escravos fugidos e os
devolviam aos senhores, às vezes para serem torturados ou mutilados. Essa estrutura
autoritária, ainda que atenuada na prática, estendia-se ao sistema familiar, no qual o chefe
de família desfrutava de um poder sobre as mulheres e as crianças que podia raiar ao
sadismo” (SKIDMORE, 2012, p. 39).
Aqui cabe inteira a pergunta levantada por Michel Foucault na segunda aula do curso
Il faut défendre la société, qual seja, em uma sociedade como a nossa, que tipo de poder é capaz
de produzir discursos de verdade dotados de efeitos tão potentes? (cf. FOUCAULT, 1999, p.
28). As relações de poder que condicionam uma sociedade não podem funcionar sem a
produção e a circulação de um discurso que se apresenta como verdadeiro, sem a
mobilização de saber-poder. A escravidão igualmente, enquanto elemento de uma
sociedade. Todo sistema escravagista depende da ordem do discurso que produz verdade e
consolida comunidades de verdade. Na história da humanidade, para além de discursos que
simplesmente naturalizavam a escravidão, ela foi justificada e pareceu necessária “para
combater a desordem individual, garantir a ordem social, permitir aos cidadãos atenienses
dedicar-se à política (desincumbindo-os das tarefas puramente econômicas), garantir a
produção de gêneros tropicais (considerados necessários no caso da escravidão americana)
etc.” (PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, 2009, p. 35). A escravidão moderna justificou-se em nome
do desenvolvimento econômico e da expansão dos domínios de soberania. Isto permitia
sustentar discursos e práticas que viabilizavam não apenas explorar os trabalhos forçados
de uma multidão de homens, como desumanizar e animalizar o escravo. Uma estupidez
tamanha que fez Montesquieu inserir no seu Espírito das leis de 1748 uma frase
surpreendentemente irônica: “é impossível supormos que essas criaturas sejam humanas,
porque, se aceitarmos que eles são humanos, haveria então a suspeita de que nós não somos
cristãos” (cf. PENA in PEDROSA; SCHWARCZ, 2014, p. 305). Realmente, para que a nossa
sociedade então nascente pudesse dormir com tranquilidade de consciência era preciso que
os discursos de verdade alterassem a ordem das coisas. Quando falhava o argumento da
animalização, sucedia outro que procurava reintegrar o escravo à vida humana às custas de
um procedimento de nivelação, como aquele usado pelos nossos melhores cristãos, o de que
a escravidão retirava os escravos da ignorância, libertava-os do pecado e abria para eles as
portas da salvação eterna (cf. COSTA, 2008, p. 13), embora o fundo desse argumento seja
ainda a identificação de uma inferioridade humana e não houvesse aí qualquer contradição
com a recuperação do discurso de animalização, se conveniente fosse.
[...] O escravo podia ser “desumanizado” com facilidade. [...] Na época do
tráfego negreiro, eles eram marcados geralmente no litoral africano,
antes mesmo de serem degredados para as Américas. A esses rituais
destinados a mostrar que a pessoa escravizada agora estava sob o jugo
de outra somavam-se os discursos dos escravagistas, que em geral
rebaixavam seus escravos à condição de coisas ou animais. [...] Em
primeiro lugar, ele [o discurso] permitia legitimar o poder do “senhor”,
pois supunha-se que esse poder era exercido sobre indivíduos
“inferiores”. Em segundo lugar, ele isolava os escravos da sociedade dos
“senhores” e, com isso, marcava uma distância aparentemente
intransponível entre eles. Por fim, a assimilação dos escravos a um
animal ou a uma coisa parecia indispensável para poder explorá-los
melhor (PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, 2009, p. 44).
No contexto proposto para estas linhas, caberia a nós primeiramente observar que
o biopoder de longa vida na escravidão brasileira se exerceu sobre corpos, tanto sobre o
corpo individual do escravo, quanto na gestão da população escrava. Corpos que se
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apresentavam ao trabalho forçado, como instrumentos aquém da condição humana. A
historiadora brasileira Emília Viotti da Costa descreve detalhadamente um dia comum nas
fazendas de café, em narrativa equiparável em muitos aspectos às descrições de Michel
Foucault em Surveiller et punir. Os escravos trabalhavam em média de quinze a dezoito
horas por dia. Acordavam ao som de um comando antes do sol nascer e apresentavam-se
em filas ao feitor. Deslocavam-se até as linhas de café e trabalhavam até nove ou dez horas
com as enxadas e outros instrumentos. Almoçavam o que havia sido preparado pelas
cozinheiras ali no campo. Meia hora mais tarde, recomeçava o trabalho que somente era
interrompido à uma hora da tarde para um pequeno lanche. O trabalho prosseguia até às
quatro horas, quando faziam a refeição que equivalia ao jantar, com as sobras do almoço.
Retornavam ao trabalho até o escurecer. Retornavam à sede da fazenda onde era feita a
chamada e, em alguns casos, uma breve oração. De volta ao campo, agora mais próximo à
casa grande, trabalhavam na limpeza do terreno ou no engenho, ou preparavam o alimento
do dia seguinte, escolhendo grãos, debulhando o milho, torrando o café, produzindo a
farinha, cortando lenha. O serão durava até às dez horas da noite, sendo encerrado com uma
refeição ligeira e sendo os escravos recolhidos às senzalas, onde permaneciam trancados
até o dia seguinte (cf. COSTA, 1998, pp. 292-294). Os escravos brasileiros eram disciplinados
pelo trabalho. Os cálculos sobre a vida ocupavam a quem eram confiados os seus corpos,
tudo orquestrado para que seus corpos fossem produtivos. Concomitantemente, todo um
cuidado com a gestão da população ganhou notoriedade nessa época. A população era
alocada nas cidades ou nos campos, nos canaviais, nas minas ou nos cafezais ao sabor das
demandas políticas e econômicas. Com um controle cada vez mais intenso das natalidades,
dos cuidados higiênicos, longevidades e mortalidades, especialmente a partir da extinção
legal do tráfico em 1850, com a assim conhecida Lei Eusébio de Queiroz. Fazer viver e deixar
morrer, promover a vida útil e abandonar à morte os que não tinham mais serventia, era o
que se compreendia como absolutamente normal. “Era comum os jornais denunciarem a
presença de escravos velhos ou inutilizados abandonados pelos seus amos. Incapazes de
produzir, representando para o senhor um ônus, eram alforriados [...] Escravos
esfarrapados, doentes, mutilados, inutilizados pela lepra ou pela elefantíase eram vistos
vagando pelas estradas, e nas cidades a esmolar” (COSTA, 1998, pp. 314-315). A vida
humana apresentou-se como a matéria bruta sujeita a exames e cálculos contínuos a fim de
ser majorada na sua força produtiva, embora cumpra notar que aqui não há
incompatibilidade entre promoção da vida e exposição à violência. A promoção da vida útil
contava com manipulações de todo gênero, das quais certamente a violência não era
excluída. O mais forte indício de que a situação era insustentável para os escravos é que eles
sabiam que qualquer tentativa de fuga ou revolta seria violentamente reprimida e mesmo
assim não deixavam de lutar pela sua liberdade (cf. PIROLA, 2011, p. 35).
O gesto de marcar a pele a ferros em brasa pode ser visto como apenas mais uma
das violências a que eram submetidos os escravos. Todavia, não deve o gesto ser
minimizado por nós, nem mesmo romantizado ou tornado metafórico. O gesto de marcar
com ferro é uma decisão sobre a vida, é o aniquilamento da personalidade que quer
convencer da condição de animal ou coisa, o que vem a ser o mesmo para o direito do
proprietário. Ainda no continente africano, “o cirurgião de bordo submetia todos os cativos
a uma revista sanitária e eles eram marcados a ferro no ombro, na coxa ou no peito: cena
descrita frequentemente pelos que tentaram mostrar como o escravo perdia sua dignidade
de homem e que não passava de uma das etapas desse longo caminho que levava à
escravidão” (MATTOSO, 2003, p. 46, ligeiramente modificado). Ações sistemáticas
concorriam para o processo de animalização. Outra evidência está no transporte oceânico.
Motins, suicídios, tratamento brutal, restrições de movimento, epidemias, escassez de
alimentos e água, superlotação eram as principais causas da alta mortalidade nos navios
negreiros. “A única preocupação dos traficantes de escravos era ter seus porões ‘bem
forrados de pretos’. [...] cada escravo tinha menos espaço do que um homem no caixão. Era
como um transporte de gado negro – e, de fato, quando não havia negros suficientes,
embarcavam-se cabeças de gado” (WILLIAMS, 2012, p. 69). Chegando ao continente
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americano, os cativos eram submetidos a um sobreprocesso de desumanização e
brutalização para quebrar toda resistência humana e serem recordados de sua doravante
condição de animais (cf. CHIAVENATO, 1980, pp. 124 e 127-128). Essa é também a análise
de Darcy Ribeiro em O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil.
A empresa escravista, fundada na apropriação de seres humanos através
da violência mais crua e da coerção permanente, exercida através dos
castigos mais atrozes, atua como uma mó desumanizadora e
deculturadora de eficácia incomparável. Submetido a essa compreensão,
qualquer povo é desapropriado de si, deixando de ser ele próprio,
primeiro, para ser ninguém ao ver-se reduzido a uma condição de bem
semovente, como um animal de carga (RIBEIRO apud PEDROSA;
SCHWARCZ, 2014, p. 282).
Entre nós brasileiros, relatos de descendentes de escravos comprovam que era
comum que, somando-se ao tratamento animalizante via violência pura e simples, tivessem
os escravos que comer em gamelas (grandes recipientes que serviam para colocar a ração
dos animais da fazenda), dividindo com eles o mesmo “prato”, ou que dormir em senzalas
que eram suspensas em cima de chiqueiros de porcos, onde buracos no chão serviam tanto
para as necessidades fisiológicas quanto para a eliminação de indivíduos indesejáveis (cf.
RIOS; MATTOS, 2005, pp. 76, 91 e 97). Se, nas fazendas e plantações, essas e outras atitudes
eram economicamente convenientes aos senhores de terra, não deixavam de ser igualmente
uma recordação aos escravos de que não pertenciam ao mundo dos humanos. Seus corpos
deviam ser orientados biopoliticamente, no curso de um fenômeno moderno que excedia a
compreensão de senhores, feitores, capatazes, senzaleiros e capitães-do-mato.
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RESUMO: O presente artigo está dividido em duas partes. Na primeira parte, abordo
algumas questões de cunho teórico, acerca das relações entre biopoder, biopolítica e
racismo nas teorizações de Michel Foucault. Já na segunda parte, detenho-me sobre a
questão racial no Brasil. Procuro discutir alguns aspectos referentes à emergência dos
discursos racialistas e eugenistas produzidos no país entre as últimas décadas do século XIX
e as primeiras décadas do século XX para, por fim, problematizar o que Antonio Negri e
Giuseppe Cocco chamaram de condução biopolítica da mestiçagem, tomando por objeto de
análise as teorizações em favor do branqueamento da população brasileira surgidas no
âmbito dessa proliferação de discursos em torno da raça.
PALAVRAS-CHAVE: Biopoder, biopolítica e o racismo de Estado
ABSTRACT: This article is divided into two parts. In the first part, we discuss some
theoretical, issues concerning the relations between biopower , biopolitics and racism in the
theories of Michel Foucault. In the second part, I stop on race in Brazil. I try to discuss some
aspects related to the emergence of racialist and eugenics discourses produced in the
country between the last decades of the nineteenth century and the first decades of the
twentieth century to finally discuss what Antonio Negri and Giuseppe Cocco called
biopolitics driving miscegenation, taking as object of analysis the theories in favor of
whitening of the population arising under this proliferation of discourses on race.
Na passagem do século XIX para o século XX, as teorias racialistas europeias foram
utilizadas de modo seletivo e original por importantes intelectuais brasileiros. No âmbito
do discurso racialista a vida, fenômeno definido pela biologia, foi colocada insistentemente
no campo de controle do saber e de intervenção do biopoder. Inserido no âmbito de um
estudo desenvolvido em nível de Doutorado1, o presente trabalho procura analisar a
emergência e a afirmação do caráter biopolítico do discurso eugenista em favor do
branqueamento da população nacional, produzido no Brasil durante as primeiras décadas
do século XX.
A ciência do melhoramento racial, que teve como condição de possibilidade a
dispersão discursiva do racialismo, foi compreendida pela intelligentsia local como
elemento propulsor do progresso nacional. O texto que segue está dividido em duas partes.
Na primeira delas, apresento uma discussão acerca da acepção que o filósofo francês Michel
Foucault conferiu ao conceito de biopoder, bem como acerca da relação intrínseca entre
biopolítica e racismo. Na segunda parte do texto, analiso os trabalhos de importantes
teóricos eugenistas locais, principalmente João Baptista Lacerda e Oliveira Viana, buscando
problematizar o modo como os discursos eugenistas postulavam a constituição do que
Antonio Negri e Giuseppe Cocco definiram como uma gestão biopolítica da mestiçagem
racial.
No registro do pensamento de Foucault, os conceitos de biopoder e biopolítica
surgiram no âmbito de sua analítica genealógica das relações de poder. Em A vontade de
saber, obra em que o conceito de biopoder foi introduzido, o filósofo francês definiu o
biopoder como “um poder que se exerce, positivamente, sobre a vida, que empreende sua
1 O estudo e realizado no ambito do PPGEDU/UFRGS, sob a orientaçao do Prof. Dr. Alfredo Veiga-Neto.
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gestão, sua majoração, sua multiplicação, o exercício, sobre ela, de controles precisos e
regulações de conjunto” (FOUCAULT, 1988, p. 149).
Para o autor, esse poder, que tem por tarefa “gerir a vida” (p. 151) assumiu essa
função a partir do século XVII, materializando-se de duas formas: por um lado, através das
técnicas disciplinares, constituintes de uma anátomo-política do corpo humano, tomado
como máquina; por outro, através de intervenções sobre a vida humana em sua dimensão
coletiva, surgidas na segunda metade do século XVIII, materializando-se em estratégias
biopolíticas de regulação deste corpo múltiplo que é a população (p. 151-152).
Ainda de acordo com Foucault (1988, p. 152), corpo individual ― como máquina
deve ser disciplinado ― e corpo múltiplo ― como população deve ser regulado ― constituem
“os dois polos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida”. No
Oitocentos, século das ortodoxias cientificistas e seus dogmas deterministas, o biopoder
pôde articular sua atuação sobre esses dois polos através da norma. Como afirmou o filósofo
no curso Em defesa da sociedade, ministrado no Collège de France em 1976, a norma é algo
que se pode “aplicar tanto a um corpo que se quer disciplinar quanto a uma população que
se quer regulamentar” (FOUCAULT, 1999, p. 302), de modo que:
A sociedade de normalização é uma sociedade em que se cruzam,
conforme uma articulação ortogonal, a norma da disciplina e a norma da
regulamentação. Dizer que o poder, no século XIX, tomou posse da vida,
dizer pelo menos que o poder, no século XIX, incumbiu-se da vida, é dizer
que ele conseguiu cobrir toda a superfície que se estende do orgânico ao
biológico, do corpo à população, mediante o jogo duplo das tecnologias
de disciplina, de uma parte, e das tecnologias de regulamentação, de
outra.
O biopoder, e este aspecto deve ser levado em conta, se tornou efetivo paralelamente
à constituição da biologia como campo científico independente da história natural e, desse
modo, se afirmou sobre o conceito moderno de vida. Em As palavras e as coisas, Foucault
(2009, p. 174-175) propôs a seguinte observação:
Pretende-se fazer histórias da biologia no século XVIII; mas não se tem
em conta que a biologia não existia e que a repartição do saber que nos é
familiar há mais de 150 anos não pode valer para um período anterior. E
que, se a biologia era desconhecida, o era por uma razão bem simples: é
que a própria vida não existia.
A passagem do século XVIII para o século XIX foi, para o filósofo francês, o limiar da
modernidade biológica, no qual a categoria de vida se tornou não apenas objeto, mas
também sujeito de uma série de estratégias políticas. O paradoxo desse processo pode ser
resumido na conhecida passagem de A vontade de saber: “O homem, durante milênios,
permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência
política; o homem moderno é um animal em cuja política, sua vida de ser vivo está em
questão” (FOUCAULT, 1988, p. 156).
Desde então, segundo Foucault (1988, p. 155), o “biológico reflete-se no político”. O
biopoder é caracteristicamente moderno porque sua emergência coincide com a “entrada
da vida na história ― isto é, a entrada da vida da espécie humana na ordem do saber e do
poder” (p. 154).
No que diz respeito aos interesses deste texto, faz-se interessante avançar um pouco
mais nesta breve digressão em torno das teorizações acerca do biopoder. Uma das
principais expressões deste poder sobre a vida, segundo Foucault (1988), foi sua
materialização biopolítica no fenômeno do racismo, que “em sua forma moderna, estatal,
biologizante” (p. 162) se formou no século XIX:
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No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a
distinção das raças, a hierarquia das raças, a qualificação de certas raças
como boas e de outras, ao contrário, como inferiores, tudo isso vai ser
uma maneira de fragmentar esse campo do biológico de que o poder se
incumbiu; uma maneira de defasar, no interior da população, uns grupos
em relação aos outros. Em resumo, de estabelecer uma cesura que será
do tipo biológico no interior de um domínio considerado como sendo
precisamente um domínio biológico. Isso vai permitir ao poder tratar
uma população como uma mistura de raças ou, mais exatamente, tratar a
espécie, subdividir a espécie de que ele se incumbiu em subgrupos que
serão precisamente, raças. Essa é a primeira função do racismo:
fragmentar, fazer cesuras no interior desse contínuo a que se dirige o
biopoder (FOUCAULT, 1999, p. 304-305).
A constituição do racismo moderno decorreu do surgimento da concepção científica
na qual a espécie humana estaria dividida biologicamente em raças. Em defesa da sociedade,
referido acima, é em grande parte dedicado ao estudo de como a noção pré-moderna de raça
foi deslocada nos Oitocentos. Uma vez biologizada no âmbito das teorias raciais da
degenerescência, a renovada ideia de raça esteve no cerne do funcionamento do biopoder.
A biologização da raça, é importante ter em conta, foi contemporânea da afirmação da
biologia como ciência da vida, bem como do vínculo que rapidamente se estabeleceu “entre
a teoria biológica do século XIX e o discurso do poder” (FOUCAULT, 1999, p. 306-307).
A instrumentalização teórica do racismo pelo racialismo possibilitou que iniciativas
no sentido de empreender uma normalização racial das sociedades modernas adquirissem
legitimidade científica, portanto, legitimidade no âmbito do saber e do poder. O exemplo
mais significativo desta vontade de regulação biopolítica através da raça foi a eugenia, que
introduzida por Francis Galton nas últimas décadas do século XIX, seria amplamente
difundida nas décadas seguintes. O desejo de aprimorar a constituição racial daqueles que,
fazendo parte da população, eram considerados biologicamente inferiores, explica em parte
a relevância que o racismo e seu determinismo biologicista assumiram junto aos
mecanismos estatais informados pelo biopoder. A ciência do melhoramento racial, desse
modo, foi uma implicação direta do que Foucault (1999, p. 304) chamou de racismo de
Estado:
O que inseriu o racismo nos mecanismos de Estado foi a emergência
desse biopoder. Foi nesse momento que o racismo se inseriu como
mecanismo fundamental do poder, tal como se exerce nos Estados
modernos, e que faz com que quase não haja funcionamento moderno do
Estado que, em certo momento, em certo limite e em certas condições,
não passe pelo racismo.
Como observam Paul Rabinow e Nikolas Rose (2006, p. 31) em O conceito de
biopoder hoje, ao introduzir a noção de biopoder ― no curso Em defesa da sociedade ―
Foucault é “preciso quanto ao fenômeno histórico que estava buscando apreender”. Nessa
oportunidade, de acordo com os autores do ensaio, o filósofo francês não definiu o biopoder
como algo trans-histórico ou metafórico, pelo contrário, estava “baseado numa análise
histórica ou genealógica” (p. 32) do racismo de Estado.
Para Foucault, a mais dramática manifestação histórica do biopoder, uma vez
funcionando como racismo de Estado, foi o processo de eugenização levado a cabo pelo
regime nazista, que conduziu ao limite sua ambição de normalização biológico-social da
população através do melhoramento racial. A eugenia, assim, se constitui em expressão por
excelência da biopolítica, convertida em objetivo maior de um Estado “que é obrigado a
utilizar a raça, a eliminação das raças e a purificação da raça para exercer seu poder”
(FOUCAULT, 1999, p. 309):
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Estado racista, Estado assassino, Estado suicida. Isso se sobrepõe
necessariamente e resultou, é claro, ao mesmo tempo na “solução final”
(pela qual se quis eliminar, através dos judeus, todas as outras raças das
quais os judeus eram a um só tempo o símbolo e a manifestação) dos anos
1942-1943 e depois no telegrama 71 pelo qual, em abril de 1945, Hitler
dava ordem de destruir as condições de vida do próprio povo alemão (p.
311).
Ora, guardados os devidos distanciamentos, parece-me que o discurso racialista e o
discurso eugenista produzido no Brasil durante a primeira metade do século XX
compuseram determinadas estratégias biopolíticas voltadas para a regulação da
constituição racial da população brasileira. “Não ha statu-quo na vida dos povos. Toda a
política deve ser essencialmente uma politica do futuro, uma politica biológica” (KEHL,
1933, p. 50), propunha o teórico eugenista Renato Kehl aos participantes do 1° Congresso
Brasileiro de Eugenia, em 1929. Toda política, segundo ele, deveria constituir-se em política
voltada para a vida biológica, para o melhoramento racial da população.
Tributário do racialismo local, o movimento eugenista que se afirmou no Brasil
durante as primeiras décadas do século XX reclamou a necessidade urgente de promover o
melhoramento racial da população. O telos das intervenções biopolíticas que forjaram,
desse modo, era a potencialização das capacidades vitais deste corpo múltiplo. Para tanto,
toda uma importante corrente intelectual, convertida em movimento social: 1) produziu
discursos de verdade sobre a vida, definida como algo determinado pela raça; 2) constituiuse como autoridade científica competente para definir formas de conduzir a existência
coletiva da população, visto que sua condição de inferioridade racial deveria ser revertida
pelo melhoramento racial, por meio de um processo de normalização eugênica; 3) atuou de
forma incisiva no debate político da época, de modo que seu discurso, materializado na
teoria eugenista e na propaganda eugenista, tornou-se amplamente difundido, sendo
tomado como o caminho mais viável para a evolução biológico-social e para o progresso
nacional.

RACIALISMO, EUGENIA E O BRANQUEAMENTO COMO ESTRATÉGIA BIOPOLÍTICA
No Brasil, desde a década de 1870, ilustres “homens de sciencia” encontraram na
noção de raça a sua chave da história: através dela seria possível explicar o passado,
descrever o presente e predizer o futuro da nação. Na ótica de grande parte da intelligentsia
local, a população brasileira seria vítima de um histórico processo de degenerescência
biológica em função da mestiçagem racial entre as três matrizes étnico-raciais: europeia
(sobretudo lusitana), africana e indígena, predominantes na conformação da população.
Na passagem do século XIX para o século XX, a ideia do progresso como via
inevitável, necessária e única para o ensejo de um verdadeiro processo civilizador se tornou
imperativa no Brasil. Um futuro guiado pelas forças do progresso moderno se abriu no
horizonte de expectativa das elites intelectuais e políticas que viveram a ruptura histórica
representada, respectivamente, pela Abolição da Escravatura em 1888 e a inauguração da
República em 1889. Em Os Sertões, de 1902, Euclides da Cunha (1866-1909) apreendeu este
espírito progressista na polêmica máxima “Estamos condenados à civilização. Ou
progredimos, ou desaparecemos” (2001 [1902], p. 157).
A esse signo do progresso modernizador-civilizador, então dominante no horizonte
político, somou-se a ideia, também imperativa, de que sobre a maior parte da população
brasileira recairia o estigma da inferioridade racial. Como decorrência da mestiçagem
extremada entre raças superiores e raças inferiores, o corpo múltiplo constituído pela
população nacional seria vítima de toda a sorte de fatalidades que as leis biológicas impõem.
Aqui, é possível recorrer uma vez mais ao autor de Os Sertões, para quem o mestiço era,
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antes de tudo, “um decaído, sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a altitude
intelectual dos ancestrais superiores” (CUNHA, 2001 [1902], p. 200).
A inferioridade racial do mestiço e sua degenerescência, cientificamente
reconhecidas, colocavam uma relevante ameaça a ser dimensionada por aqueles que,
compartilhando dos juízos deterministas, se encontravam avidamente empenhados em
tornar possível a marcha do progresso. Caberia à elite intelectual da nação, especialmente
aos seus “homens de sciencia”, propor soluções para um problema que, aos olhos de muitos
deles, parecia insolúvel: como uma população predominantemente mestiça, e desse modo
racialmente inferior, vítima de seus estigmas biológicos e do retrocesso que lhe é
correspondente, poderia conduzir a nação ao almejado progresso modernizador?
O discurso eugenista constituído nas primeiras décadas do século XX ofereceria uma
resposta a essa questão. Embora compartilhado pelos teóricos eugenistas, esse consenso
em torno da predestinação racial do mestiço não foi por eles forjado. Deve ser
compreendido, isto sim, em relação à formação dessa importante corrente de pensamento
que, principalmente a partir da década de 1870, utilizou de modo seletivo e original os
dogmas do racismo científico e do darwinismo social europeu para pensar o Brasil2.
Empenhados no duplo objetivo de revelar o passado e predizer o porvir nacional, os
teóricos racialistas locais dividiam-se entre aqueles que se mostravam otimistas quanto ao
progresso nacional, como Sílvio Romero (1851-1914), e aqueles que anteviam com
pessimismo um processo de decadência, como Raymundo Nina Rodrigues (1862-1906). Em
qualquer das alternativas, o elemento determinante para o triunfo do progresso, ou da
decadência, seria a constituição biológico-racial da população brasileira, mestiça por
excelência.
Em uma atmosfera intelectual tão propícia como a do Brasil das primeiras décadas
do século XX, tendo em vista a afirmação do racialismo local como um saber constituído a
partir de verdades científicas, a eugenia (eu: boa; genus: geração) encontrou ampla
recepção. Como referi anteriormente, a ciência do melhoramento racial foi proposta em
seus fundamentos básicos por Galton (1988 [1904], p. 165), que definiu a eugenia como “a
ciência que trata de todas as influências que melhoram as qualidades inatas de uma raça,
bem como das qualidades que se pode desenvolver até alcançar a máxima superioridade”.
Ao propor as bases científicas da eugenia, Galton havia procurado demonstrar como
as leis do evolucionismo biológico, quando bem utilizadas, poderiam ser aplicadas na
promoção de amplas reformas sociais. Na trilha das teorizações que Arthur de Gobineau
desenvolveu em seu Ensaio sobre a desigualdade das raças, Galton enxergava na mestiçagem
racial o maior inimigo da civilização. Se não fossem observados os pressupostos da eugenia,
a degenerescência racial conduziria à decadência as civilizações existentes. Processo que,
em sua opinião, já estava em curso com a fragilização da posição de classe da nobreza
europeia. Caberia aos estudiosos comprometidos com a eugenia se valerem da estatística,
especialidade de Galton, para quantificar as qualidades raciais características dos diferentes
grupos sociais, bem como dos indivíduos que os compunham. Com base nesses dados
estatísticos deveriam ser elaboradas medidas político-sociais de controle da
hereditariedade, neutralizando e combatendo a degeneração em favor do melhoramento
racial e da regeneração social.
Note-se que a emergência da eugenia é um exemplo por excelência do modo como o
determinismo biológico-racial se constituiu a partir de um vínculo explícito entre discurso

2

A terminologia proposta por Charles Darwin (1809-1882) em A origem das espécies se consolidou
rapidamente como paradigma a partir de meados do seculo XIX, estabelecendo uma relaçao estreita
com as ideias encontradas no Ensaio sobre a desigualdade das raças, onde Joseph Arthur de
Gobineau (1816-1882) apresentou a perspectiva racialista em seus termos fundamentais. Ernest
Renan (1823-1892), Gustave Le Bon (1841-1931) e Hippolyte Taine (1828-1893) podem ser
considerados como os principais nomes desse novo tipo de abordagem do desenvolvimento das
sociedades como processos de evoluçao determinados por sua constituiçao biologico-racial.
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científico e discurso do poder, vínculo esse que se estabeleceu em certa altura do século XIX
e que encontraria incríveis implicações no século XX, com a traumática experiência nazista.
Como estratégia biopolítica ― uma vez que exercida sobre a vida da população,
composta por uma espécie dividida, por sua vez, em raças ― a eugenia materializava a ideia
de que as políticas sociais deveriam ter por base a determinação biológica. Propunha, para
isso, duas formas diversas de intervenção: a eugenia positiva visava fortalecer os mais
aptos, os racialmente qualificados de uma determinada população, enquanto a eugenia
negativa visava impedir a reprodução de indivíduos e grupos considerados degenerados e,
portanto, indesejados porque racialmente inferiores. Como afirmou Silveira (2005, p. 83)
em seu A cura da raça:
No primeiro caso, Galton propunha que a eugenia tivesse a educação
matrimonial como foco: dever-se-ia estimular a união entre casais com
saúde perfeita, capazes de prover tipos eugênicos, através da construção
de uma consciência eugênica. A eugenia negativa, por outro lado,
consistiria numa atuação mais direta em “casos perdidos”. Quando
indivíduos ‘degenerados’ fossem localizados, dever-se-ia esterilizá-los a
fim de impedi-los de procriar e de gerar, assim, seres que já nasceriam
marcados pelas taras dos pais.
Argumentando em defesa da eugenia e de seu valor científico e social em conferência
apresentada na Sociological Society da Universidade de Londres, em 1904, Galton (1988
[1904], p. 170) foi incisivo ao defender a divulgação da importância nacional da eugenia:
“Primeiramente, deve-se ser familiarizada como questão acadêmica, até que haja sido
compreendida e aceita, de fato, em sua exata importância; segundo, deve ser reconhecida
como uma matéria cujo desenvolvimento prático merece uma séria consideração; terceiro,
deve ser introduzida na consciência nacional como uma nova religião”. A eugenia, de acordo
com o entendimento de Galton, deveria ser estudada e compreendida, praticada e
reconhecida.
Um aspecto relevante a ser considerado em mais profundidade é o fato de que
Galton foi, sobretudo, um teórico da decadência. A eugenia seria antes de tudo uma forma
de impedir a dissolução dos valores civilizatórios da sociedade do Antigo Regime. No Brasil,
diversamente, a eugenia abriu um novo campo de possibilidades no horizonte científico e
político. Para muitos “homens de sciencia” da primeira metade do século XX, a eugenia
oferecia a possibilidade de equacionar o ideal do progresso com a realidade da mestiçagem
racial: a solução seria promover o melhoramento racial em larga escala, intervindo sobre a
constituição racial da população para torná-la apta ao progresso. É importante reter,
contudo, que o surgimento do pensamento eugenista esteve intimamente relacionado ao
valor referencial das teorizações sobre a raça e as relações raciais que por aqui haviam sido
formuladas desde as últimas décadas do século XIX. Parece-me difícil propor uma
compreensão do processo de emergência do discurso eugenista produzido no Brasil sem
que se leve em conta sua indissociável relação com o racialismo local.
Neste sentido, os médicos, bacharéis e cientistas que tomaram parte no movimento
eugenista foram levados a se posicionarem politicamente frente ao que entediam como os
principais problemas sociais da nação. A ciência de Galton, todavia, tomou contornos
próprios no Brasil. Enquanto na Europa as intervenções eugênicas surgiram como
complemento de políticas de seguridade social em parte consolidadas, no contexto
brasileiro a eugenia junto ao debate em torno das primeiras políticas sociais.
Uma das alternativas para contornar o atraso e tomar os trilhos do progresso, já
apontada por teóricos racialistasnas décadas finais dos Oitocentos, entre eles Sílvio Romero,
seria o branqueamento da população brasileira. Com o surgimento do movimento
eugenista, essa possibilidade foi assumida como projeto de Estado. Das recorrentes
teorizações sobre o caráter mestiço da população brasileira, Antonio Negri e Giuseppe
Cocco (2005) propõem que surgira uma efetiva gestão da mestiçagem, essencial às
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estratégias biopolíticas adotadas pelo Estado durante a Primeira República (1889-1930). A
eugenia localmente produzida, desse modo, se constituiu como estratégia para a gestão
biopolítica de uma população vista como racialmente mestiça e degenerada, portanto,
considerada despreparada para a tarefa de contribuir verdadeiramente para o progresso
nacional.
Apoiado no discurso eugênico, modulador do funcionamento do biopoder, o projeto
de branqueamento da população brasileira pôde ser definido. Gerindo a mestiçagem
apoiado em saberes científicos, a partir dos quais eram definidas determinadas práticas
políticas, o discurso eugênico encontrava na noção de raça, em sua ênfase biológica, a
categoria mobilizadora de uma série de reflexões. Nos trabalhos de homens de ciência, tais
como João Baptista Lacerda e Oliveira Viana, as relações entre raça e hereditariedade
aparecem como elementos sobre os quais as estratégias biopolíticas deveriam intervir
efetivamente, dando lugar à materialização discursiva do chamado ideal do
branqueamento. É sobre esse último ponto que gostaria de insistir.
As especulações de Lacerda acerca do branqueamento são um marco no registro do
pensamento eugênico e do ideal do branqueamento no Brasil. Médico formado pela
Faculdade do Rio de Janeiro e na qualidade de então diretor do Museu Nacional, Lacerda já
era um cientista renomado em âmbito nacional quando foi escolhido para representar
oficialmente o Brasil no “Congresso Internacional das Raças”, realizado em Londres entre
26 e 29 de julho de 1911. Conhecedor das proposições eugenistas de Galton e da última
palavra em ciência da época, o cientista é lembrado principalmente pelo teor das previsões
contidas na conferência Sobre os mestiços no Brasil, apresentada no referido Congresso das
Raças.
Lacerda dedicara o início de sua conferência à abordagem dos fatores que permitiam
constatar que os seres humanos estavam divididos em raças e não em espécies. Seu
interesse residia, sobretudo, nas consequências que tal constatação tinha para o estudo da
mistura entre as raças que compunham a população brasileira. Para avaliar as
consequências da mestiçagem racial, o papel do elemento negro, considerado uma vítima
da escravidão, deveria ser colocado em primeira instância. Vindo para o Brasil
“completamente selvagem [...] no estado de mais completo embrutecimento no qual é
possível decair uma raça humana” (2011, p. 236), sua contribuição seria algo extremante
negativo, na medida em que seria portador de uma série de características inerentes a sua
constituição racial:
Vícios de linguagem, vícios de sangue, concepções errôneas sobre a vida
e a morte, superstições grosseiras, fetichismo, incompreensão de todos
os sentimentos elevados de honra e de dignidade humana, baixo
sexualismo: tal é a triste herança que recebemos da raça negra. Ela
envenenou a fonte das gerações atuais; ela irritou o corpo social,
aviltando o caráter dos mestiços e abaixando o nível dos brancos (2011,
p. 236-237).
Como se vê, no tocante a condição racial dos negros, Lacerda partilhava dos juízos
científicos amplamente aceitos pelos participantes do Congresso. Admitindo, em princípio,
que a composição racial brasileira não seria favorável ao progresso e ao desenvolvimento
moderno. Contudo suas observações sobre a realidade racial do Brasil lhe permitiam
afirmar que, embora relevantes, as características raciais nocivas dos negros, que
inevitavelmente a maior parte dos mestiços carregava consigo, poderiam ser suprimidas
através da própria mestiçagem.
Para Galton, o melhoramento eugênico-racial deveria ser realizado através de um
controle da hereditariedade que garantisse, através de intervenções estatais, a reprodução
entre tipos eugênicos racialmente adequados. Sendo assim, a pureza racial aparecia como
critério fundamental para a definição do padrão eugênico ideal. Em contrapartida, a
mestiçagem racial era considerada um fator disgênico, pois teria como produto a
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degeneração. Neste sentido, para dar lugar a sua teoria do branqueamento, Lacerda
inverteu o postulado goltoniano, afirmando a possibilidade da produção de tipos eugênicos
adequados ao progresso mesmo através da miscigenação de diferentes raças.
Uma especificidade da mestiçagem racial em curso no Brasil inquietava Lacerda
sobremaneira: o fato de que, antes de tudo, esse processo estivesse garantindo aos mestiços
manterem os caracteres intelectuais de seus reprodutores racialmente superiores, ou seja,
os brancos. Se fisicamente o mestiço era inferior aos seus progenitores, através da
“influência de fatores cuja natureza nos escapa”, suas “qualidades intelectuais alcançam
[alto] um grau de superioridade”; efeito produzido por “uma força desconhecida” que faz
“florir neles uma inteligência capaz de atingir um desenvolvimento que não foi apanágio de
nenhum de seus ascendentes” (2011, p. 236-237). Em certa passagem da sua conferência,
Lacerda anunciava:
A seleção sexual contínua aperfeiçoa sempre ao subjugar o atavismo e
purga os elementos descentes mestiços de todos os traços característicos
dos negros. Graças a esse processo de redução étnica, é lógico supor que,
no espaço de um novo século, os mestiços desaparecerão do Brasil. [...]
Vivendo uma existência quase selvagem, sujeito a todas as causas de
destruição, sem recursos suficientes para se manter, refratário a
qualquer disciplina que seja, o negro se propaga sobre as regiões pouco
povoadas e tende a desaparecer de nosso território, como uma raça
destinada à vida selvagem e rebelde à civilização. [...] A população mista
do Brasil deverá então ter, dentro de um século, um aspecto bem
diferente do atual. As correntes de imigração européia, que aumentam a
cada dia e em maior grau o elemento branco desta população,
terminarão, ao fim e certo tempo, por sufocar os elementos dentro dos
quais poderiam resistir ainda alguns traços dos negros (2011, p. 239).
A correta gestão da mestiçagem aparecia como solução, como condição de passagem
ao branqueamento efetivo da população, e por consequência, ao melhoramento racial. Em
sua teorização, a assumida profecia científica do branqueamento é exposta em toda sua
extensão:
[...] o completo desabrochar das raças superiores, formadas por
elementos imigrados de países europeus, deveria, no espaço de um
século, dar um aspecto bem diferente do atual à população do Brasil;
quando isso se realizar, o mestiço e o negro terão desaparecido, deixando
lugar ao branco [...]; os descendentes portugueses, cruzados com
italianos e alemães, formaram uma população de aparência toda
européia, modificada pela ação do clima tropical: população vigorosa,
inteligente, amiga do progresso, plena de ardor ao trabalho, que sabe
utilizar de todas as conquistas da civilização para melhorar as condições
de sua existência (2011, p. 240).
Ainda no que diz respeito ao desenvolvimento da eugenia no Brasil, o pensamento
de Oliveira Viana constitui, ao lado de Lacerda, o exemplo mais acabado da teoria da
mestiçagem racial entendida como um processo de branqueamento da população do país.
Bacharel formado pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro em 1906, foi um intelectual
de grande influência durante as primeiras décadas do século XX. Viana, a quem Gilberto
Freyre definiu como nosso maior “místico do arianismo” (2006, p. 387), teve sua teoria da
arianização da população brasileira elevada ao patamar de paradigma no pensamento
brasileiro de sua época. Em Evolução do Povo Brasileiro, publicado originalmente em 1923,
Viana parte de uma densa fundamentação histórica e antropológica para demonstrar que
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em “nossos grupos mestiços o quantum de sangue branco cresce cada vez mais, no sentido
de um refinamento cada vez mais apurado da raça” (1956, p. 183).
No capítulo intitulado “Evolução da Raça”, o teórico empreendeu uma análise da
história racial do Brasil. Reconhecendo o grau de diferenciação em que se deu o
caldeamento entre as “três raças fundamentais” ao longo do território brasileiro, Viana
aponta para a impossibilidade de se definir um “tipo único e nacional” (1956, p. 140).
Mesmo sendo relevante o “soberbo eugenismo de muitas das famílias de nossa velha
aristocracia rural”, e ainda mais fundamental “a persistência excepcional do seu eugenismo
durante cerca de trezentos anos”, a diversidade geográfica e racial teria retardado o
“trabalho arianiazante [...] sobre a massa mestiça” (1956, p. 147), resultando no
característico melanismo do povo brasileiro.
Na medida em que o negro e o índio, em si, não teriam contribuído com “nenhum
elemento de valor” ao processo civilizatório ensejado pela “ação modeladora do homem de
raça branca”, as chamadas raças bárbaras “só se fazem agentes de civilização [...] quando
perdem a sua pureza e se cruzam com o branco” (1956, p 158). Desse modo, sua aposta no
sucesso do trabalho arianizante da mestiçagem racial se afirma sobre a possibilidade da
preponderância daquilo que chama de cruzamentos felizes: “Um cruzameto feliz de um tipo
superior de negro ou de índio com um branco bem dotado de eugenismo pode produzir um
mulato ou um mameluco superior, se porventura, pelo jogo das influências hereditárias,
preponderar nesse cruzamento o eugenismo de tipo branco” (1956, p. 159).
Ainda que a absorção do que compreendia como raças bárbaras através da
mestiçagem estivesse acontecendo através de “uma lenta elaboração histórica”, os estudos
estatísticos de que se serviu largamente lhe permitiam delinear uma tendência “para a
arianização progressiva dos nossos grupos regionais, [indicador de que] o coeficiente da
raça branca eleva-se cada vez mais em nossa população” (1956, p. 170). Viana também se
empenhou no elogio ao incentivo oficial do Estado à entrada de imigrantes europeus em
larga escala no Brasil, principal forma de promover o branqueamento da população, algo
visto como indispensável ao progresso nacional:
Esse admirável movimento migratório não concorre apenas para
aumentar rapidamente, em nosso país, o coeficiente de raça ariana pura;
mas também, cruzando-se e recruzando-se com a população mestiça,
contribui para elevar, com igual rapidez, o teor ariano de nosso sangue
(1956, p. 174).
Para o evidente aprimoramento racial que estaria em curso no Brasil com o
incremento da imigração européia nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do
século XX, também concorreriam os fenômenos relativos às chamadas seleções sociais “que
aceleram extraordinariamente entre nós a rapidez do processo redutor dos elementos
bárbaros” (1956, p 176). O gradual desaparecimento do negro seria decorrência de três
causas: miséria, vício e castigo ― correspondentes imediatas das seleções social, patológica
e econômica, as quais a raça negra estava inevitavelmente predisposta. Assim a redução dos
elementos bárbaros estaria assegura: a) pela estabilização e posterior decrescimento da
população negra; b) pelo afluxo das raças arianas europeias; c) pelas poderosas seleções
sociais favoráveis, que assegurariam melhores condições de vida ao homem de raça branca.
O sucesso do branqueamento da população dependeria da indução do cruzamento
de indivíduos brancos com indivíduos mestiços de tipo superior bem como da eliminação
gradual dos tipos mestiços inferiores em função de sua inerente fraqueza física. A teoria do
branqueamento do povo brasileiro postulada por Viana assinalava que o movimento de
arianização estava representado pelo crescimento da população branca pura. Mas o
fundamental seria, sobretudo, os efeitos das seleções eugênicas no “seio da própria massa
mestiça” onde se daria a “redução do coeficiente de sangues bárbaros” assim como a
evolução do “teor ariano de nosso sangue” (1956, p 175). Tomando como objeto o homemespécie, constituinte de uma população dividida hierarquicamente em raças, por sua vez,
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portadoras de atributos culturais próprios e inerentes à sua condição biológica, o discurso
eugênico elaborou continuamente um caminho para a correta gestão biopolítica da
mestiçagem.
Uma característica essencial da biopolítica é a necessidade de definir “o limiar que
articula e separa aquilo que está dentro daquilo que está fora” (CASTRO, 2011, p. 27), ou
seja, é necessário estabelecer continuamente a norma. A eugenia brasileira, analisada
principalmente a partir dos trabalhos de Lacerda e Viana, pensou a gestão biopolítica da
mestiçagem pelo prisma da ciência, definindo critérios próprios de exclusão e inclusão ―
par fundamental para o funcionamento da norma ― de acordo com os objetivos de sua teoria
do branqueamento. Nesse vínculo entre biopolítica e racialismo, a partir do qual o discurso
eugênico estabelecia sua norma, aparecia como necessidade fundamental à eliminação
gradual da “raça inferior (ou do degenerado, ou do anormal)” (FOUCAULT, 1999, p. 305).
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo problematizaras relaçoes entre biopolítica, enquanto
estrategia de governamento do corpo-especie da populaçao, raça e constituiçao das
narrativas identitarias nacionais no Brasil, considerando, como nexo analítico, o processo
de inclusao do sujeito negro nestas narrativas. Tomamos dois contextos de produçao
discursiva sobre o sujeito negro, o primeiro relacionado a construçao do chamado mito da
democracia racial, que tratamos como um processo de inclusao-exclusiva destes sujeitos nas
narrativas da naçao, e o segundo, relacionado a desconstruçao do mito a partir da segunda
metade do seculo XX, sobretudo, a partir dos anos 1980, quando novos regimes de verdade
sobre a diversidade e diferença foram instituídos norteados pela matriz multiculturalista,
evidenciada nao apenas nas políticas de governo, mas tambem nas estrategias dos
movimentos sociais antirracismo.
PALAVRAS-CHAVE: raça, biopolítica, in(ex)clusao,historia
ABSTRACT: This article aims to discuss the relationship between biopolitics, as a
government strategy of the body-species population, race and constitution of national
identity narratives in Brazil, considering it as an analytical connection, the process of
inclusion of the black person in these narratives. We take two discursive contexts of
production on the black person, the first related to the construction of so-called myth of
racial democracy, which we treat as an inclusion-exclusive process of these subjects in the
nation's narrative, and the second, related to deconstruction of the myth from the second
half of the twentieth century, especially from the 1980s, when new regimes of truth about
diversity and difference were instituted, guided by a multiculturalist matrix, as evidenced
not only in government policies but also through anti-racism strategies of social movements.
KEYWORDS: race, biopolitics, in(ex)clusion, history.

INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo problematizar as relaçoes entre biopolítica e raça na
construçao do corpo-especie da populaçao brasileira e seus desdobramentos na construçao
das narrativas identitarias nacionais. Consideramos como nexo analítico os processos de
in(ex)clusao dos sujeitos negros nas estrategias biopolíticas que nortearam essas narrativas
da naçao. Como um primeiro eixo de problematizaçoes, tomemos o contexto em que as teses
eugenistas, traduzidas no heterodoxo projeto de branqueamento da populaçao, foram
institucionalizadas, nomeadamente a partir dos anos 1930. Como segundo eixo, tomamos o
processo de desconstruçao do “mito” da democracia racial e a inserçao das ideias baseadas
na diversidade, tributarias da matriz multiculturalista de feiçao norte-americana. No Brasil,
o multiculturalismo tornou-se uma perspectiva de Estado desde a segunda metade dos anos
1990, no governo FHC, aprofundadas no governo Lula, e foi significativamente influente nos
movimentos antirracismo, como os movimentos negros. No conjunto, estes contextos,
distinguidos um tanto esquematicamente, nos apresentam como as estrategias de
biopolíticas se instituem nos dispositivos de segurança, seja pelas narrativas de
pertencimento identitario, como no primeiro contexto, ou a partir das políticas publicas,
com e o caso das políticas afirmativas e inclusivas contemporaneas.
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BIOPOLÍTICA, ESTADO-NAÇÃO E DEMOCRACIA RACIAL
Os dois grandes textos apontados como paradigmaticos na construçao da ideia de
Estado-naçao, de Herder, Sobre a filosofia da história para a educação da humanidade, de
1784, e de Renan, O que é uma nação?, de 1882, nos colocam frente ao que se chamou de
Volksgeist. Os textos cobrem um seculo e, de certa forma, traduzem a ideia de “espírito
nacional”, uma construçao contrastada ao universalismo, ao racionalismo, a igualdade e ao
jusnaturalismo, e profundamente voltada a diferença e a reificaçao do idiossincratico.
Entende-se, nesse processo, a construçao da “comunidade” nacional como resultado da
depuraçao e homogeneizaçao da populaçao, traduzida numa nova percepçao do
pertencimento identitario. Percepçao, esta, implicada, vale dizer, no rompimento do que
Bauman chamou de “velhas lealdades a paroquia, a vizinhança ou a corporaçao dos
artesaos” (2003, p. 114), tornadas obsoletas frente as novas estrategias de constituiçao das
massas, ou melhor, para usar a terminologia foucaultiana, que orienta este texto, do corpoespecie da populaçao. O conjunto dos suditos distribuídos num territorio e submetidos a um
soberano ira ceder lugar a populaçao, constituída e gerida a partir de uma racionalidade de
governo biopolítica. E neste sentido que o Estado conforma este novo arranjo políticosocietario a partir de narrativas integradoras e homogeneizadoras dos sujeitos da naçao. A
narrativa da naçao, portanto, funciona como cimento constitutivo desta populaçao que se
visa depurar, selecionar e integrar seus membros num corpo-especie da populaçao.
Foucault, na celebre aula de17 de março de 1976, do curso publicado sob o título Em Defesa
da Sociedade, chama a atençao que “a biopolítica lida com a populaçao, e a populaçao como
problema político, como problema a um so tempo científico e político, como problema
biologico e como problema de poder” (FOUCAULT, 2010, p. 206).
A biopolítica dirige-se ao homem enquanto ser vivo, ao que o autor diz ser o “homemespecie”. Ao contrario do poder disciplinar, analisado em Vigiar e Punir (1975), que pensa o
corpo-individual, “que fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos doceis” (2013,
p. 133), a biopolítica constituiu-se afim de gerir uma massa heterogenea que precisa ser
regulada e normalizada. Nesse sentido, segundo Foucault:
a disciplina tenta reger a multiplicidade dos homens na medida em que
essa multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais que
devem ser vigiados, treinados, utilizados, eventualmente punidos. E,
depois, a nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos
homens, não na medida em que eles se resumem em corpos, mas na
medida em que ela forma, ao contrário, uma massa global, afetada por
processos de conjunto que são próprios da vida (2010, p. 204).
Deste modo, por meio de um poder aplicado, como coloca Judith Revel, “em nome de
uma naturalidade da vida que deve ser precisamente preservada e, caso fosse preciso,
assistida, a fim de fazer girar o ciclo da vida” (2006, p. 57) e que os Estados Modernos vao
dar conta estrategica e racionalmente de uma massa heterogenea de sujeitos.
E a raça sera, nesse contexto, o principal problema a requerer estrategias para definir
uma linha entre o “nos” e o “eles”. E o que Foucault considera cesuras de domínio biologico
a fim de subdividir a especie, ou seja:
no contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a
distinção das raças, a hierarquia das raças, a qualificação de certas raças
como boas e de outras, ao contrário, como inferiores, tudo isso vai ser
uma maneira de fragmentar esse campo do biológico de que o poder se
incumbiu; uma maneira de defasar, no interior da população, uns grupos
em relação aos outros (FOUCAULT, 2010, p.214).
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As narrativas identitarias nacionais incorporarao ao diferencialismo historico, a
unidade linguística, a definiçao de um territorio patrio e aos mitos fundacionais, a raça.
Aquele direito monopolista do Estado para “traçar a fronteira entre ‘nos’ e ‘eles’”, chamado
a atençao por Bauman, (2005, p.28) sera suturado a potencia naturalizadora da raça. A raça,
ou melhor, o racismo, se constituira em dispositivo de governo da populaçao, a partir do qual
se procurara normaliza-la enquanto especie. Daí as estrategias eugenistas de purificaçao
racial, de higiene da populaçao, de melhoria do corpo-especie e, sobretudo, das novas
verdades que deverao regular a vida e o direito de viver (SILVA, 2012). Dito isto, podemos
entender como a raça funcionara como elemento de naturalizaçao da cultura nacional,
elemento definidor a priori das qualidades e do devir da naçao. E este foi o embate que os
intelectuais e estadistas brasileiros travaram a partir do final do seculo XIX, quando se
passou a recolocar, no contexto do republicanismo e do pos-aboliçao, as questoes relativas
a “identidade nacional”. E e nesse contexto marcado pelo evolucionismo, positivismo e
darwinismo social que a raça se tornou um problema de fato na construçao da naçao
brasileira ou, conforme Schwarcz, “um problema e uma projeçao” (2012, pag. 117).
Desde as objeçoes do Conde de Goubineau (1816-1882) a miscigenaçao no Brasil, as
opinioes pouco favoraveis a construçao de uma civilizaçao em países mestiços, como
encontramos nos textos do naturalista suíço Jean Louis R. Agassiz (1807-1873), ou mesmo
nas analises hieraquizadoras entre mestiços inferiores e superiores como nas obras do
medico e antropologo Nina Rodrigues (1862-1906) e do historiador Oliveira Viana (18831951), a imagem do país como condenado pela degeneraçao racial foi a tonica entre muitos
intelectuais.
Nina Rodrigues, por exemplo, em crítica ao direito natural e a premissa da igualdade
jurídica questionava na obra As raças humanas e a responsabilidade penal no Brazil (1894):
“por ventura pode-se conceder que a consciencia do direito e do dever que teem essas raças
inferiores, seja a mesma que possue a raça branca civilisada?” (1894. 112). Na síntese de
Skidmore, Nina:
em 1894, rejeitou a ideia “sentimental” de que um “representante das
raças inferiores” pudesse alcançar em inteligência “o elevado grau a que
chegaram as raças superiores”, declarando que essa “é uma concepção
irremissivelmente condenada em face dos conhecimentos científicos
modernos (SKIDMORE, 2012, p.103).
Nao e sem sentido a emergencia nao so do higienismo, mas da Eugenia no Brasil no
início do seculo XX. A ciencia de Francis Galton 1 se popularizou rapidamente entre os
intelectuais, mesmo entre aqueles que atuavam na frente do sanitarismo. Para alem das
diferenças entre os sanitaristas e eugenistas, que sao muitas e evidentes (Ver: SKIDMORE,
2012 e STEPAN, 2005), interessa-nos aqui apontar para outra questao que norteou a
“soluçao” racial ainda nos anos 1910 e que foi fundamental na construçao das estrategias
biopolítica do Estado apos a Revoluçao de 1930. Trata-se da positivaçao da miscigenaçao e
do projeto de branqueamento da naçao. Se para muitos intelectuais a miscigenaçao era fator
de degeneraçao, a partir de 1911 a tese do branqueamento ganhara força, ainda que ja viesse
sendo aventada desde a segunda metade do seculo XIX por intelectuais como Sílvio Romero,
por exemplo. Foi em 1911, coma conferencia de Batista de Lacerda, diretor do Museu
Nacional do Rio de Janeiro, intitulada Sur le métis au Brésil (1911 [2011]), no Congresso
Universal das Raças, realizado em Londres, que esta ideia passou a ter uma nota oficial, pois
Batista de Lacerda fora ao Congresso em nome do governo brasileiro. Segundo as ideias de
Lacerda, divulgadas em Londres, em cem anos de constantes misturas raciais a populaçao
(brasileira) estaria com o fenotipo branco. Evidencia-se, a partir da aceitaçao desta premissa
heterodoxa, que a miscigenaçao se constituíra no enunciado mais efetivo na construçao das
1A

eugenia foi teorizada pela primeira vez na obra Hereditary genius, 1869, por Francis Galton. Ver:
([1869] 1892).
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narrativas identitarias, nomeadamente apos os anos 1930, quando a “identidade nacional”,
ou ainda a constituiçao do corpo-especie da naçao, passou a ser prioritaria na agenda de
Estado.
Com o Estado Novo (1937-1945), a eugenia, traduzida no projeto de branqueamento,
foi gradativamente sendo institucionalizada, em que pese nao ser explicitamente anunciada,
sobretudo na legislaçao, como um projeto nacional. No Brasil, segundo Stepan, “a variante
da eugenia identificada com higiene publica e compatível com a miscigenaçao racial e o mito
da democracia racial ganhou apoio; eugenias reprodutivas extremadas, ou higiene racial ao
estilo nazista, nao” (2005, p. 177). Noutras palavras, a eugenia no Brasil se instituiu pela via
positiva e nao pela negativa. Quando dizemos que no Brasil a eugenia deu-se de forma
positiva, significa que nao foi pela morte do sujeito ruim, como no caso do negro, mas por
seu gradativo desaparecimento pela “assimilaçao biologica”.
E interessante observar o funcionamento deste sistema complexo de depuraçao racial
no Brasil. Ao positivar a miscigenaçao, na contramao da eugenia classica, o que se
potencializa e uma narrativa do nao-racismo, tendo como materialidade deste fenomeno a
propria mestiçagem. Se o país e mestiço, nao pode ser racista, e assim, nao pode ter conflito
racial. E na construçao de uma narrativa do nao-racismo e da nao-conflitualidade que a
especificidade do racismo no Brasil se institui. Nesta logica, ao branquear a populaçao pela
miscigenaçao, alem dos caudalosos fluxos migratorios, sempre estimulados e seletivos,
legitima-se uma narrativa nao-racista simultanea a eliminaçao do negro na constituiçao da
populaçao. Governa-se o corpo-especie da populaçao ao constituí-lo como mestiço, como
um corpo de passagem para um ideal de branquitude futura. O mestiço e meio, e caminho e
nao fim. Racializa-se a logica social excluindo-se o racismo. Inclui-se o negro no arranjo da
naçao pela sua exclusao. E e esta inclusao-exclusiva do negro que impede que o racismo seja
explícito, ou melhor, e esta estrategia de governamento biopolítico que sustenta o que
Florestan Fernandes chamou de “preconceito de se ter preconceito”, pois que este tipo de
conduta social e o resultado de uma materialidade do poder que conduz e age sobre as açoes
e os codigos sociais. Podemos ainda considerar esta materialidade do poder que e a
democracia racial ou ainda seu desdobramento do “preconceito de se ter preconceito”, como
uma manifestaçao biopolítica do dispositivo de segurança. Nesta racionalidade, implicada
na segurança como estrategia de governo, o que esta em jogo para alem da lei e da disciplina
(outras formas apontadas por Foucault da manifestaçao do poder), e a prevençao, o
gerenciamento dos riscos, crises e vulnerabilidades sociais (FOUCAULT, 2008; Ver: ARAUJO,
2009). O dispositivo de segurança visa avaliar custos, perdas e ganhos e, partir daí, adotar
medidas segundo as quais a sociedade funcione de forma normalizada. De certa forma, a
democracia racial produziu uma forma de seguridade ao construir uma narrativa identitaria
baseada no equilíbrio de antagonismos, como uma logica refrataria ao conflito e, portanto,
reguladora da “paz” social. Neste dispositivo de segurança, repara-se, o negro e subsumido
pela mestiçagem e pelo branqueamento e assim destituído de sua negritude, ou melhor, de
sua diferença. Ao anular o racismo anulava-se a possibilidade da existencia racial na
diferença. Esta e a logica a partir da qual o pardo vai, ordinariamente, constituindo o corpoespecie da populaçao.
Sao estas novas verdades sobre a raça e a miscigenaçao que sustentarao a chamada
“ideologia da democracia racial”. Segundo Foucault, “esses mecanismos de poder tornam
possíveis, induzem essas produçoes de verdades, e porque essas produçoes de verdade tem,
elas proprias, efeitos de poder que nos unem, nos atam” (FOUCAULT, 2012, p.224). A
democracia racial atuou, portanto, como o meio de unificaçao social, política e cultural.
Segundo Schwarcz,
se nos finais do XIX e inícios do XX, o ambiente nacional encontrava-se
carregado de teorias pessimistas com relação à miscigenação – que por
vezes previam a falência da nação, por vezes o (necessário)
branqueamento –, foi nos anos 1930 que o mestiço transformou-se
definitivamente em ícone nacional, em um símbolo de nossa identidade
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cruzada no sangue, sincrética na cultura, isto é, no samba, na capoeira, no
candomblé, na comida e no futebol (2012, p.28).
Nesta nova conjuntura, as políticas nacionalistas implantadas na era Vargas durante o
Estado Novo, vao descriminalizar a capoeira e transforma-la em esporte oficial do país; o
samba, com a popularizaçao do radio, torna-se musica símbolo da brasilidade; alem das
comemoraçoes do dia da aboliçao e do indígena, Vargas institui tambem no dia 19 de abril,
o Dia da Raça. Sao essas políticas de Estado que, portanto, como escreve Veiga-Neto, vao
“trazer essas multiplas cabeças para bem proximo, incluí-las e ordena-las num novo e cada
vez maior e mais matizado campo de saberes” (2001, p.114).
A democracia racial produz novos processos de normalizaçao a partir destas novas
verdades sobre a raça e as relaçoes raciais nao-conflituosas no Brasil. O negro e o mestiço,
que desde o contexto pos-aboliçao foram problematizados por uma antropologia
evolucionista, serao capturados por uma racionalidade biopolítica que os normaliza no fluxo
do branqueamento. Como coloca Veiga-Neto,
a norma, ao mesmo tempo que permite tirar, da exterioridade selvagem,
os perigosos, os desconhecidos, os bizarros – capturando-os e tornandoos inteligíveis, familiares, acessíveis, controláveis – ela permite
enquadrá-los a uma distância segura a ponto que eles não se incorporem
ao mesmo. Isso significa dizer que, ao fazer de um desconhecido um
conhecido anormal, a norma faz desse anormal um caso seu. Dessa forma,
também o anormal está na norma, está sob a norma, ao seu abrigo (2001,
p.115).
Ao normalizar a miscigenaçao, o que se pode produzir foi um corpo-especie da
populaçao controlavel, previsível e de certo modo docilizado. Se nao e possível anular
completamente a ideia de conflito, e possível, nesta logica, implica-lo numa outra dinamica,
ilustrada por Gilberto Freyre como equilíbrio de antagonismos (1994).

BIOPOLÍTICA E DIVERSIDADE NO BRASIL CONTEMPORÂNEO
A eugenia, enquanto rede discursiva, interferiu diretamente na construçao da
narrativa identitaria nacional e na legitimaçao de regimes de verdades sobre a composiçao
racial do país. Vale ressaltar que estes processos narrativos so conseguem circular no corpo
social quando os modos de subjetivaçao geram efeitos desejados. Processos, segundo
Rabinow e Rose,
através dos quais os indivíduos são levados a atuar sobre si próprios, sob
certas formas de autoridade, em relação a discursos de verdade, por meio
de práticas do self, em nome de sua própria vida ou saúde, de sua família
ou de alguma outra coletividade, ou inclusive em nome da vida ou saúde
da população como um todo (2006, p. 29).
Contudo, e preciso considerar que estas narrativas, mesmo aceitando seu
funcionamento ideal, foram tensionadas desde sempre, ainda que protegidas por uma
política de Estado fortemente articulada, como ocorrera no Estado Novo. Com o fim da
Segunda Guerra e do governo ditatorial de Vargas, a democracia racial passou a ser colocada
em “xeque”. Frente aos resultados da Guerra e da explicitaçao de como o racismo pode
produzir monstruosidades, a recem-criada ONU tratou de coordenar um movimento de
combate ao racismo. Neste contexto, em 1951, o Brasil publicou um folheto exaltando suas
relaçoes raciais em comparaçao ao sistema racista dos Estados Unidos, “a publicaçao saiu
em ingles, pelo Ministerio das Relaçoes Exteriores, e trazia um prefacio de Gilberto Freyre,
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o que nao deixava duvidas sobre seu proposito de promover uma imagem favoravel do Brasil
no exterior”(SKIDMORE, 2012, p.288).
Nao demorou para que o fenomeno brasileiro chamasse a atençao de organizaçoes
defensoras dos direitos humanos, caso da Organizaçao das Naçoes Unidas para a Educaçao,
a Ciencia e a Cultura (UNESCO) que viu no Brasil a possibilidade de encontrar relaçoes
raciais pacíficas e que poderiam servir de exemplo a países da Europa, recem marcados pelo
Holocausto. A entidade patrocinou, entao, uma serie de estudos na Bahia e regiao Sudeste
do Brasil. Segundo Chor Maio, “o objetivo inicial desses estudos era o de oferecer ao mundo
liçoes de civilizaçao a brasileira em materia de cooperaçao entre raças”(2000, p. 116). Este
projeto envolveu intelectuais, como Roger Bastide, Costa Pinto, Oracy Nogueira, Florestan
Fernandes, entre outros. As pesquisas, ao contrario do esperado, apontaram para a
importancia do racismo na constituiçao das desigualdades sociais no Brasil, negando que as
relaçoes raciais fossem construídas de forma pacífica. A herança escravista era apontada
como elemento fundamental para a impossibilidade de integraçao do negro na sociedade
capitalista, como atestou Florestan Fernandes (1965).
Nos anos 1980 somaram-se a estas pesquisas sociologicas uma leva de analises
quantitativas que construíram o mapa da desigualdade a partir de dados estatí sticos. E o
caso, para exemplificar, dos estudos de Carlos Hasembalg (2005) e Nelson do Valle Silva, em
que nao apenas confirmam o que a geraçao anterior revelou sobre o racismo no Brasil, mas,
e por outros meios, demonstram que as relaçoes sociais no Brasil nao eram apenas
marcadas pela herança escravista e sim pela discriminaçao racial, com impacto significativo
nas desigualdades. A pobreza tinha cor no país. Como sintetiza Telles,
Hasenbalg concluiu que o racismo era compatível, e não incompatível,
com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Hasenbalg acreditava
que a dominação racial e o status inferior dos negros persistiria, porque
o racismo havia adquirido novos significados desde a Abolição e
continuaria a atender interesses materiais e simbólicos dos brancos
dominantes, através da desqualificação dos não-brancos como
concorrentes (2012, p. 8).
Com estas pesquisas estatísticas os movimentos sociais antirracismo, como e o caso
dos movimentos negros, passaram a instrumentalizar a crítica a democracia racial,
ratificando a condenaçao do “mito”. No final dos anos 1970, com a decadencia do regime
militar os movimentos negros procuram se fortalecer a partir de um Movimento Negro
Unificado (MNU), galgando maiores espaços políticos. E o período em que as narrativas da
naçao passam a ser confrontadas e desacreditadas, implicando, vale dizer, na produçao de
novos regimes de verdade acerca dos sujeitos negros ou mesmo das relaçoes raciais no
Brasil.
Em um programa de açao, elaborado em 1982, o MNU defendia a desmistificaçao da
democracia racial, considerada uma estrategia para camuflar as desigualdades oriundas do
preconceito, a organizaçao política da comunidade negra, transformaçao do movimento
negro em movimento de massa, açoes de combate ao racismo, organizaçao sindical e em
partidos políticos e a luta pela introduçao da Historia da Africa e do negro nos currículos
escolares.
Ao tomar como alvo de crítica a “democracia racial”, o MNU atacava a logica da
mestiçagem. O ideal da mestiçagem representaria uma forma de “sequestro” da negritude,
demonstrada pela filiaçao de muitos negros a categoria de pardo nos censos, o que revelaria
uma autoestima precarizada e uma negaçao da etnicidade negra. Conforme Guimaraes, “ao
‘sincretico’ e ‘mestiço’ procurar-se-a construir o ‘negro’ e a ‘pureza cultural’” (2002, p. 158).
Ao contrario da política de branqueamento que normalizava a mestiçagem, o MNU vai
propor o diferencialismo como marca identitaria. E notavel, neste processo, a influencia da
internacionalizaçao MNU que, a partir dos anos 1990 assumia claramente uma política
multiculturalista, nomeadamente a de matriz norte-americana. Fundamental para isso foi a
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participaçao da delegaçao brasileira na Conferencia Mundial contra o Racismo da ONU,
realizada em Durban, na Africa do Sul, em 2001 (Ver: TRAPP e SILVA, 2011).
E neste sentido que a racializaçao do movimento propoe a ideia de construçao social
da raça, uma forma de afirmaçao da negritude que ratifica a etnicidade e promove o
contraste, ao inves do equilíbrio. Esta postura do MNU e que permitira a sustentaçao de
políticas afirmativas, o que ocorrera a partir da segunda metade da decada de 1990 e,
sobretudo, a partir de 2003, com a criaçao da Secretaria Especial de Promoçao da Igualdade
Racial (SEPPIR) e da Política Nacional de Promoçao da Igualdade Racial. Em 2003, ainda, e
criada a Lei 10.639, que institui o ensino da Historia e Cultura Afrobrasileira no currículo da
educaçao basica e, no ano seguinte, em 2004, com a elaboraçaodas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educaçao das Relaçoes Etnico-Raciais e para o Ensino de Historia e Cultura
Afro-Brasileira e Africana (CNE, 2004). Destaca-se, nesse processo, a aprovaçao do Estatuto
da Igualdade Racial (Lei 12.288/10) e o decreto 7.824, de 2012, que regulamenta a política
de cotas do ensino superior, ja praticada por varias universidades publicas, a exemplo da
UFRGS que desde 2008 possuia reservas de cotas sociais e raciais.
Sem desconsiderar o processo de lutas e afirmaçao do MNU e dos movimentos
antirracismo no geral, e importante apontar para algumas questoes atinentes a uma “nova”
forma de governamento biopolítico que se institui no Brasil a partir da entrada neste
contexto multicultural em que o proprio MNU se define no campo do diferencialismo.
Destacamos aqui como a logica da inclusao se tornou um mecanismo imporante de
agenciamento e governamento da populaçao. Ou seja, as políticas inclusivas reivindicadas
pelo MNU no sentido nao apenas de reparaçao dos danos historicos provocados pela
exclusao social e ainda pela escravidao, encontram-se fundadas num contexto onde a
biopolítica institui justamente a inclusao como estrategica de governamento. E, portanto,
com o advento da era neoliberal que as políticas inclusivas vao alcançar as políticas publicas
e a legislaçao de forma mais ampla. Políticas de inclusao visam, sobretudo, segundo VeigaNeto e Lopes, a diminuiçao do risco social (2007, p. 949), no caso, a segurança da populaçao
e o governamento das relaçoes raciais, estabelecidas noutros termos a partir dos anos
1980.Na logica inclusiva, e importante que nenhum grupo, mesmo estando a margem, fique
longe dos olhos do Estado. A inclusao, neste sentido, age como dispositivo de segurança, o
que permite governar a populaçao.
As estrategias de governamento biopolítico que construíram a narrativa da naçao na
primeira metade do seculo XX conformaram uma populaçao de passagem, ou seja, mestiça,
parda, a ser branqueada. O sujeito negro, neste arranjo, era capturado pela mestiçagem e
pelo branqueamento, o que o tornava incluso numa dinamica que o excluía. O que
percebemos nas estrategias de governamento contemporaneas e justamente a produçao do
contraste e do conflito, o desmonte do equilíbrio e a reificaçao da raça como marcadora da
diferença. As políticas de inclusao, contudo, operam, segundo Veiga-Neto e Lopes (2007), na
perspectiva da diversidade e nao da diferença. O que isso significa? O movimento pela
inclusao dos ultimos anos pode ser entendido como uma resposta a evidencia dos riscos e
conflitos anunciados, como e o caso do racismo que, por sinal, fora admitido oficialmente
pelo entao presidente Fernando Henrique Cardoso, por ocasiao do Seminário
NacionalMulticulturalismo e Racismo: o Papel da Ação Afirmativa nos Estados Democráticos
Contemporâneos.Contudo, estas políticas inclusivas tem sido pautadas pela indefiniçao dos
termos “diferença” e “diversidade”. Na perspectiva neoliberal, a indiferenciaçao dos termos
e importante de ser apontada, pois, segundo Abramowicz, Rodrigues e Cruz,
esta esconde as desigualdades, e fundamentalmente as diferenças. Sob o
manto da diversidade o reconhecimento das várias identidades e/ou
culturas, vem sob a égide da tolerância, tão em voga, pois pedir tolerância
ainda significa manter intactas as hierarquias do que é considerado
hegemônico, além do que a diversidade é a palavra-chave da
possibilidade de ampliar o campo do capital que penetra cada vez mais
em subjetividades antes intactas (2011, p. 91).
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Ao se fazer a apologia da diversidade se pressupoe que as relaçoes interculturais
sejam construídas entre iguais e livres. Esta relaçao, evidentemente, ignora a diferença e e
indiferente com a desigualdade. E neste sentido que Abramowicz, Rodrigues e Cruz apontam
que “a utilizaçao indiscriminada da palavra diferença e diversidade tem servido muito mais
para o esvaziamento político e social do que significa a diferença e a diversidade, utilizadas
como sinonimos e para o apaziguamento das relaçoes sociais” (2011, p. 93). E e justamente
neste sentido que o proselitismo da tolerancia, entendida como matriz da diversidade, atua
como dispositivo de segurança, apaziguando relaçoes sociais e impedindo que a diferença
se anuncie em sua radicalidade, inabarcavel pela diversidade. Considerando-se que nao
apenas as políticas inclusivas sao pautadas pela diversidade, como e o caso explícito das
Diretrizes Curriculares de 2004 (SEPPIR, 2004,SILVA; ASSMANN e SIQUEIRA,2012), que
regula a Lei 10.639/03, por exemplo, mas que os proprios movimentos antirracismo, como
os movimentos negros ou simplesmente o MNU, operam nesta logica, podemos apontar que
estamos frente a um processo de conduçao de condutas e produçao de subjetivadades
alicerçados no governamento biopolítico e no dispositivo de segurança. Segundo Veiga-Neto
e Corcini,
ao tratarem a diferença como diversidade, as políticas de inclusão – nos
modos como vêm sendo formuladas e em parte executadas no Brasil –
parecem ignorar a diferença. Com isso, elas defendem a inclusão do
diferente, entendendo-o como um “único estranho”, um exótico, um
portador de algo que os outros, normais, não possuem (2007, p. 949).
Ao nao contornarem a diversidade como estruturante das políticas ou
reivindicaçoes, o que assistimos e a reproduçao das estrategicas biopolíticas que conduzem
e organizam o corpo-especie da populaçao que se quer tolerante e diverso, mas indiferente.
E neste sentido que, seja pela democracia racial ou pela política da diversidade, o
governamento das relaçoes raciais mantem a diferença reclusa no ambito dos processos de
normalizaçao. Pela mestiçagem foi possível governar uma populaçao estruturada no naoracismo e no equilíbrio de antagonismos, pela racializaçao, governa-se pela diversidade.
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RESUMEN: Este trabajo propone abordar desde la perspectiva del dispositivo de seguridad
las políticas de visado como caso paradigmático de control sobre la población. Las políticas
de visado son un modo de tecnología de poder a distancia, basado en la lógica del riesgo,
como así también, en el racismo. Estas políticas presentan una articulación entre el antiguo
modelo de la soberanía y el actual modelo del biopoder y permiten dar cuenta de la gestión
diferencial del poder. Las nociones de frontera, riesgo y raza adquieren una caracterización
especial en este caso.
ABSTRACT: This presentation proposes to consider, from the security device perspective,
the visa policies as paradigmatic case of control over the population. Visa policies constitute
a kind of technology of power at distance, based on the logic of risk, as well as on racism.
Theses policies exhibit an articulation between the antique sovereignty model and the
actual biopower model, and allow to conceive the differential management of power. The
notions of border, risk and race acquires in this case a special characterization.

INTRODUCCIÓN
En el curso Defender la Sociedad (1975-76), Foucault se ocupa de lo que llama la
guerra de razas. El discurso de la “guerra de razas” más que de conquista y de esclavización
de una raza por parte de otra, se refiere a las diferencias étnicas y de lengua; diferencias de
fuerza; es un discurso que articula el cuerpo social en dos razas. El poder es presentado bajo
el modelo de la guerra –caracterizado como hipótesis de Nietzsche- donde es entendido
como una relación de fuerzas.1 Foucault muestra cómo se pasa de la guerra de razas al
racismo de Estado, racismo ahora encarnado en el Estado.2
El racismo de Estado se asienta sobre el principio de que la defensa de una población
se hace a expensas de otra, la cual es percibida como enemiga en términos raciales. Es decir,
ya no se trata de una raza contra otra que viene de fuera, sino de “un racismo que una
sociedad ejercerá contra sí misma, contra sus propios elementos, contra sus propios
productos; de un racismo interno –el de la purificación permanente- que será una de las
dimensiones fundamentales de la normalización social” (FOUCAULT, 1996, p. 57).
Foucault rechaza no solo el analisis jurídico del poder, sino tambien el economicista, frente al cual
opone, por un lado, la hipotesis de Reich, que consistiría en una mirada sobre el poder en terminos
represivos y, por otro, la hipotesis de Nietzsche, donde la base de la relacion de poder sería en
enfrentamiento belicoso. A esta ultima perspectiva adhiere Foucault. Dicha hipotesis invierte el
principio formulado por Clausewitz, “la guerra es la política continuada por otros medios”, aquí nos
encontraríamos mas bien con la afirmacion que el poder es la guerra continuada por otro medios
(Cf., FOUCAULT, 1996, pp. 23-25).
2 La guerra de razas adquiere dos transcripciones, por un lado, una específicamente biologica y, por
otro, una que tendra lugar a partir de la guerra social, que se desarrolla desde los primeros anos del
siglo XIX y que cancelara las huellas del conflicto de razas, que es la lucha de clases. Foucault senala
con el racismo del siglo XX es un racismo estatal y biologizante, que se materializa en las
experiencias nazi y sovietica.
1

– 1599 –

Aquí la biopolítica es definida como una política sobre la vida de la población: “la
población como problema biológico y como problema de poder” (Ibíd., p. 198). En tal
sentido, los objetos de saber y los objetivos de control de la biopolítica son los problemas
de la natalidad, de la mortalidad, de la longevidad, de la morbilidad, de las endemias, etc. De
este modo Foucault señala un cambio desde un ejercicio de poder sobre la muerte –poder
soberano-, hacia un ejercicio de poder sobre la vida de la especie humana.3
Unos años después, en el curso Seguridad, Territorio, Población (1977-78), Foucault
se ocupa de las “sociedades de seguridad”. La novedad que presenta este curso, a diferencia
del anterior, es que la gestión de la vida de la población aparece ligada al dispositivo de
seguridad cuyos rasgos característicos son el medio, la aleatoriedad, la normalización –que
difiere de la normación de las disciplinas-4 y, por supuesto, la población. Los dispositivos de
seguridad se ocupan de los fenómenos en masa que presentan una cierta continuidad
temporal y, por tanto, que deben ser conocidos y controlados.
Lo que nos interesa destacar de este dispositivo es cómo el control sobre la
población se rige ahora a partir de su circulación. La circulación se presenta como una de la
características centrales de las sociedades liberales que necesitan para su funcionamiento
tanto la circulación de bienes, de información, como de personas. Pero, como advierte
Foucault (2006, p. 375), “por ‘circulación’ no hay que entender únicamente esa red material
que permite la circulación de las mercancías y llegado el caso de los hombres, sino la
circulación misma, es decir, el conjunto de los reglamentos, restricciones, límites o, por el
contrario, facilidades y estímulos que permitirán el tránsito de los hombres y las cosas”.
De acuerdo con lo anterior, podemos decir que este curso es central para
comprender las tecnologías de control sobre la población. La biopolítica comienza a
comprenderse como gobierno sobre la población, como un conjunto de acciones sobre las
acciones posibles, al punto que Foucault hace más referencia a la gubernamentalidad que a
la biopolítica.5 Foucault muestra en estas lecciones cómo ciertas prácticas fueron
3

4

5

En el libro Historia de la sexualidad. Vol. 1: La voluntad de saber (1976), escrito paralelamente al
curso, en el ultimo capítulo Foucault define el biopoder y la biopolítica, terminos que habían sido
introducidos en las conferencias pronunciadas en Río de Janeiro en 1974, a proposito de la medicina
social. El biopoder, en contraposicion al poder soberano, es un poder que se ejerce directamente
sobre la vida. Mientras que el poder soberano expone la vida a la muerte, el biopoder se ejerce de
manera positiva sobre la vida. Para Foucault, “el biopoder fue, a no dudarlo, un elemento
indispensable en el desarrollo del capitalismo; este no pudo afirmarse sino al precio de la insercion
controlad de los cuerpos en el aparato de produccion y mediante un ajuste de los fenomenos de
poblacion de los procesos economicos” (FOUCAULT, 2002, p. 170). En tal sentido, el biopoder se
desarrolla en dos polos o direcciones, por un lado, una “anatomopolítica del cuerpo humano”: las
disciplinas sobre el cuerpo individual y, por otro, una “biopolítica de las poblaciones”: la
normalizacion de la vida biologica de la especie. La biopolítica, entonces, esta en relacion con la
poblacion; se trata de una serie de intervenciones y controles reguladores sobre la poblacion en su
conjunto.
Foucault había caracterizado anteriormente a la sociedad disciplinaria como una “sociedad de
normalizacion”. En este curso establece una diferenciacion entre la normacion que correspondería
a las disciplinas y la normalizacion que correspondería a la seguridad. De acuerdo con Foucault la
disciplina establece primero la norma y de allí determina lo normal y lo anormal, mientras que en
el dispositivo de seguridad se parte de lo normal –las distribuciones de normalidad- y de allí deduce
la norma (Cf. FOUCAULT, 2006, pp. 75-83).
Si bien Foucault inicia este curso definiendo lo que entiende por biopoder, a partir de la cuarta
leccion abandona las referencias al biopoder y las reemplaza por las de gobierno. Al punto que
expresa que debería haber llamado al curso “historia de la gubernamentalidad” (Cf. FOUCAULT,
2006, pp. 135-136). Con este neologismo Foucault hace referencia a tres cosas, primero, al conjunto
constituido por instituciones, procedimientos, analisis y calculos que permiten ejercer el poder
sobre la poblacion, que tiene como saber la economía política y por instrumento tecnico los
dispositivos de seguridad. Segundo, a la tendencia que prevalecio en Occidente de un tipo de poder
que llamamos “gobierno”, que introdujo una serie de aparatos específicos de gobierno y una serie
de saberes. Por ultimo, al resultado de un proceso en virtud del cual el Estado de justicia de la Edad
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convirtiéndose en parte de la gestión del Estado, se fueron gubernamentalizando. De este
modo orienta el análisis del dispositivo de seguridad hacia la cuestión del gobierno, el cual
también está ligado al problema de la población. Para Foucault se trata de una secuencia:
“mecanismos de seguridad-población-gobierno” (Ibíd., p. 103).
Con este marco interpretativo quisiéramos abordar en el presente trabajo el control
sobre la migración como caso paradigmático de control sobre la circulación de personas y,
al mismo tiempo, cómo estas políticas de control se ejercen de un modo diferencial, lo cual
es posible comprender desde la lógica del racismo de Estado. Nos interesa analizar las
políticas de visado bajo lo que Foucault denominó “tecnologías de control a distancia”, las
cuales exhiben cierto racismo que en el nuevo contexto social adquiere una caracterización
no sólo biológica sino también cultural.
El abordaje de las políticas de visado nos permitirá observar cómo si bien estas
políticas son consideradas desde el modelo securitario, no obstante están atravesadas por
la categoría de raza, que Foucault parece abandonar en el curso Seguridad, Territorio,
Población. Por otro lado, una característica fundamental que se advierte en el control
migratorio es que no sólo se trata de administración de la población –biopolítica-, sino
también de un poder soberano. Esto nos permitirá mostrar que más que tratarse del paso
de un modelo a otro habría una articulación entre ambos modelos.

SEGURIDAD, FRONTERA Y MIGRACIÓN
En Seguridad, Territorio, Población, Foucault analiza como una de las categorías
claves para comprender el funcionamiento del poder la noción de territorio. Si bien la
caracterización de la biopolítica le permitió mostrar que, a diferencia del poder soberano,
el poder ya no se ejerce sobre un territorio, es decir, la preocupación de la racionalidad
política ya no va a ser la conservación o la expansión del territorio, no obstante, el territorio,
o más bien el espacio, se convierte en una noción central para comprender el
funcionamiento del poder. La población deviene una noción espacializada: espacio,
población y poder se implican mutuamente. Como señala Andrea Cavalletti (2010, p. 18),
“cualquier signo en el territorio, calle, canal o frontera deviene así (…), una marca impresa
en el cuerpo de la población”.
Foucault destaca que el espacio de las sociedades de seguridad es el medio.6 El medio
“es lo necesario para explicar la acción a distancia de un cuerpo sobre otro. Se trata, por lo
tanto, del soporte y el elemento de circulación de una acción. En consecuencia, la noción de
medio pone en cuestión el problema de la circulación y causalidad” (FOUCAULT, 2006, p.
41). En tal sentido, el medio es lo que se debe administrar, el poder ya no se ejerce
directamente sobre los cuerpos sino que se dirige a acondicionar el medio para producir
ciertas conductas y evitar otras. Así, la ciudad pensada como medio, es un espacio de
circulación en el que se debe administrar la circulación, fomentar la buena y restringir la
mala circulación.

Media, convertido en Estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se “gubernamentalizo”
(Ibíd., p. 136). De este modo, Foucault termina por distinguir gubernamentalidad de gobierno. El
gobierno es utilizado de manera general, indica la idea que un hombre puede conducir a otro
hombre, mientras que la nocion de gubernamentalidad hace referencia a una racionalidad
específica de poder (Cf., FOUCAULT, 2001, pp. 253-257). Esta distincion es profundizada en el curso
Nacimiento de la biopolítica (1978-79) donde se detiene en el estudio del gobierno. A partir de
entonces, Foucault utilizara este termino para hacer referencia a los modos de subjetivacion, lo cual
sera evidente en Del gobierno de los vivos (1979-1980) y El gobierno de sí y de los otros (1982-1983),
donde el gobierno pasa a ser cada vez mas algo que se establece en y entre los sujetos.
6 El medio es una nocion que proviene del campo de la física en el siglo XVIII, para representar un
campo de fuerzas, y que a mediados del siglo XVIII, comienza a utilizarse en la biología. Si bien los
urbanistas y arquitectos de la epoca no utilizan esta nocion, Foucault la introduce como un elemento
fundamental para el analisis de la sociedad de seguridad (Cf., FOUCAULT, 2006, p. 40).
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Los estudios migratorios que promueven un abordaje desde la perspectiva
foucaultiana destacan el lugar que adquiere el espacio, particularmente en la frontera. Si
bien, de acuerdo con Foucault, la noción de frontera remite al modelo de la soberanía, ya
que según este modelo era función prioritaria del Estado establecer y garantizar los límites
territoriales, mientras que en la actualidad la función del Estado es más bien un “pacto de
seguridad” (Cf., FOUCAULT, 2012, p. 50); no obstante, podemos decir que la frontera
mantiene plena vigencia en el funcionamiento de los dispositivos de seguridad.
Pero debemos aclarar que no se trata de concebir la frontera como límite territorial
(exterior) de los Estados nacionales, sino que, como expresa Etienne Balibar y Erin Williams
(2002, p. 71. Nuestra traducción), “las fronteras se encuentran dispersas un poco por todas
partes, donde el movimiento de información, personas y cosas está ocurriendo y es
controlado –por ejemplo, en las ciudades cosmopolitas”. De este modo, la frontera es
considerada en un sentido mucho más amplio, se presenta al interior de una misma ciudad
o, incluso, como audazmente advierten Sandro Mezzadra y Brett Neilson (2013), se
convierte en un dispositivo de producción de subjetividad.
Esta consideración no pretende desconocer la importancia que siguen teniendo en
la actualidad las fronteras exteriores para la circulación de las personas. En los últimos años
ha habido un reforzamiento de las fronteras de los países con mayor flujo migratorio 7, con
más cantidad de guardias (terrestres y costeros), muros y cercos, torres de vigilancia, etc.
Asimismo las fronteras disponen de tecnología de última generación: dispositivos de
exploración infrarrojos, detectores de movimiento, videovigilancia, etc. Por otra parte, los
requisitos de visado se han intensificado y las visas se han modernizado para evitar
falsificaciones. Junto con esto, se observa que la frontera se ha extendido más allá de los
límites exteriores y también se ha multiplicado al interior de los Estados, de las ciudades,
etc.
Para comprender la significación espacial que presentan las fronteras, estas no
deben pensarse de manera estática, por el contrario, deben comprenderse como un espacio
dinámico, no necesariamente coincidente con el territorio y expandido más allá de los
límites territoriales. Las fronteras comienzan a tener una función biopolítica, podría decirse
que se trata de fronteras biopolíticas: “intentan capturar las relaciones entre fronteras,
entendidas como instrumentos regulatorios, y las poblaciones –su movimiento, seguridad,
riqueza y salud” (WALTERS, 2002, p. 562. Nuestra traducción).
Esta circunstancia conlleva a un desplazamiento del control fronterizo; en la
actualidad este control está “alejado de las fronteras y fuera del Estado” (LAHAU;
GUIRAUDON, 2000. Nuestra traducción), se ha convertido en un “control a distancia”
(ZOLBERG, 2002) o en una “policía a distancia”8 (GUILD; BIGO, 2003). Dichas expresiones
refieren a un control sobre la población antes de que un individuo atraviese físicamente una
frontera. Como caso paradigmático de este control a distancia se destaca la política de
visado.9
Consideramos que las políticas de visado pueden ser interpretadas a la luz del
dispositivo de seguridad descripto por Foucault. Como señalamos antes, este dispositivo se
centra en el espacio, en la aleatoriedad, en la normalización y en la población. Sabemos que
el espacio es considerado como medio, por lo cual, aquí el espacio sería la frontera –en su
sentido amplio-, con la aleatoriedad se parte del principio de libertad –entendida como
posibilidad de movimiento-, entonces, para influir sobre la realidad es necesario conocer la
Nos referimos fundamentalmente a la frontera sur de la Union europea, particularmente a las
fronteras Espana e Italia, y a Estados Unidos en su frontera con Mexico.
8 Si bien Guild y Bigo llaman a esta forma de control “policía a distancia”, esto no significa que se
realice unica mente por la policía fronteriza, sino tambien a traves de otros profesionales de la
seguridad como así tambien por autoridades consulares (Cf. GUILD; BIGO, 2003, p. 3).
9 Nos referimos en un sentido amplio a las solicitudes de ingreso a un país sea por turismo, trabajo,
estudio, etc. Las políticas de visado varían de acuerdo a cada país de destino y en relacion al país de
origen.
7
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aleatoriedad de los flujos migratorios; la normalización consiste en hacer interactuar las
diferentes atribuciones de normalidad y procurar que las más desfavorables se asimilen a
las más favorables, así se presentan curvas de migración de distribución normal y se actuará
sobre las que se alejen de la media; por último, es la población –comprendida en su
dimensión biológica y en su dimensión pública- el objetivo de las tecnologías de seguridad,
se tendrá en cuenta en el control migratorio la procedencia, raza, etnia, religión, clase y sexo.
De acuerdo con Foucault, estos rasgos del dispositivo de seguridad deben
considerarse en relación a cuatro nociones: caso, riesgo, peligrosidad y crisis. Dichas
nociones nos ayudan a comprender más acabadamente las políticas de visado como
dispositivo de control a distancia. Como dijimos, las políticas de visado actúan sobre el
medio, permitiendo o frenando ciertas circulaciones. Esto es posible ya que regulan el
movimiento de las personas antes de su desplazamiento físico, así un individuo se encuentra
virtualmente con la frontera antes de cruzarla y en este encuentro se activan una serie de
controles. Estos controles operan bajo la lógica de los “perfiles de riesgo” en los cuales se
articulan las nociones anteriormente mencionadas.
Los perfiles de riesgo permiten identificar a cada individuo por su pertenencia a
colectivos sociales que son institucionalmente tratados como grupos productores de riesgo
(DE GIORGI, 2005, p. 39). Por grupo de riesgo se comprende a una clase compuesta por un
conjunto de individuos que presentan alguna característica común, la cual es considerada
como un riesgo o que potencialmente puede producir riesgo. Los perfiles de riesgo permiten
identificar personas en relación a un sistema de amenaza sobre la base de la evaluación del
riesgo. Así a un individuo (caso) se le puede rechazar la solicitud de visa en función al riesgo
que representa, el cual es medido en relación a la peligrosidad del grupo en el que ha sido
clasificado.10
Aunque Foucault no hable de “grupos de riesgo”, consideramos que es una categoría
central para comprender el control social en la actualidad. Esta categoría nos permite dar
cuenta de la gestión diferencial del poder sobre la población –como desarrollaremos en el
próximo apartado- a partir del dispositivo de seguridad. Lo que debemos señalar aquí es
que el control no se ejerce sobre la totalidad de la población, o por lo menos, no se ejerce de
la misma manera, sino que opera diferencialmente sobre aquellos grupos que son
considerados productores de riesgo. De tal manera que podemos advertir tres
características que presenta el control social: 1) no se aplica sobre individuos sino sobre
categorías enteras de individuos; 2) no opera de manera directa sobre los cuerpos sino que
controla el medio; 3) no opera sobre una desviación efectivamente producida sino sobre la
desviación posible, su objetivo entonces es la prevención y la predicción.
Los perfiles de riesgo utilizados en las políticas de visado permiten evaluar la
peligrosidad/no peligrosidad de una persona en función al grupo en el cual fue clasificado
–aunque a veces estos grupos supongan poblaciones enteras. Estos perfiles miden el riesgo
potencial que presenta un individuo, es decir, estiman que es probable que un individuo se
comporte de cierta manera.
En las solicitudes de visa nos encontramos con una doble consideración de la
potencialidad que presenta un migrante, de un lado, éste es considerado migrante antes de
que efectivamente se haya desplazado y, de otro, el otorgamiento (o no) de la visa depende
de la consideración de si es (o no) potencialmente riesgoso para la población del país de
destino. Como vemos, si bien el dispositivo de seguridad tiene como elemento principal la
circulación de las personas, paradójicamente, en el caso del control migratorio, dicho
Si bien hay rechazo de visado a individuos concretos, estos siempre deben ser referidos a una
multiplicidad, es decir, porque pertenecen a un grupo que es considerado riesgoso. Por el contrario,
se aceptan visas a profesionales, turistas, estudiantes de intercambio, etc. La identificacion de
ciertos individuos con el riesgo se observa tambien en relacion a algunas poblaciones que por tener
cierta nacionalidad –que muchas veces es asociada a una religion- es considerada riesgosa y se
rechaza casi masivamente su ingreso. Asimismo, ciertas poblaciones que son consideradas
deseables para los países de acogida no necesitan gestionar una visa de turista previa al arribo.
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control sobre la circulación se activa antes de que esa circulación se produzca, es decir,
opera sobre la posibilidad de que se actualice dicha circulación.

RAZA, GUBERNAMENTALIDAD Y SOBERANÍA
Uno de los temas centrales en los debates contemporáneos sobre la biopolítica es si
debe considerarse en el discurso de Foucault una transición desde una sociedad de
soberanía a una sociedad de seguridad –pasando por una sociedad disciplinaria.11 Estos
debates fueron impulsados por la recepción italiana de Foucault, especialmente por Roberto
Esposito (2006) y Giorgio Agamben (2003), quienes destacaron la ausencia de una
consideración de la soberanía en los propios análisis de la biopolítica. Más allá de sus
diferencias, tanto Esposito como Agamben indagan sobre el Estado nazi para señalar el
papel de la soberanía en el horizonte de la biopolítica.12
A pesar de las críticas a Foucault por parte de estos autores, podemos notar que en
el curso Defender la sociedad se señala que la articulación entre poder soberano y biopolítica
se produjo de manera paroxística en el nazismo: “Lo extraordinario es que la sociedad nazi
generalizó de modo absoluto el biopoder y también el derecho soberano de matar”
(FOUCAULT, 1996, p. 210). Dicha articulación Foucault la constata en lo que denomina
“racismo de Estado”.
De acuerdo con el pensador francés, el racismo que surge en el siglo XIX se distingue
del racismo de la guerra de razas en cuanto no se trata del odio o desprecio de una raza
contra otra; tampoco de una operación ideológica con la cual un Estado trataría de volver
contra un adversario mítico las hostilidades que otros habrían vuelto contra él. Por el
contrario, el racismo moderno o racismo de Estado está ligado al funcionamiento de un
Estado que es obligado a valerse de la raza, de la eliminación de las razas o de la purificación
de la raza, para ejercer su derecho a matar (Ibíd., pp. 207-209). Este poder de dar muerte
no sólo hace referencia a la muerte directa, sino también a la muerte indirecta, es decir,
exponer al riesgo de muerte.
El racismo de Estado deriva del fenómeno de la “estatalización de lo biológico” (Ibíd.,
p. 193). Esto significa que la vida y la muerte dejan de ser considerados hechos de la
naturaleza y pasan a ser fenómenos regulables, manipulables, a través de la gestión política.
Entonces, si desde la biopolítica se trata de regular la población: aumento, intensificación,
incremento y multiplicación de la vida, también se advierte una producción de muerte en
nombre de esa vida.
La raza operaría como una categoría central para comprender por qué la muerte de
uno significa el reforzamiento de la vida de los otros. De esta manera, lo que se encuentra
en el racismo es una lógica en la cual la muerte se convierte en un hecho crucial para la
supervivencia de la población que se quiere defender. En consecuencia, la producción de
vida y de aniquilamiento no son dispositivos de poder opuestos sino que más bien integran
una misma racionalidad de poder.
En este sentido, Mezzadra y Neilson proponen pensar la articulación entre ambas
formas de ejercicio del poder lo que denominan “máquina soberana de la
gubernamentalidad”. Esta expresión es central para comprender cómo en una sociedad de
seguridad no se abandona el modelo de la soberanía sino que éste viene a ocupar un lugar
fundamental en este esquema. Como expresan estos autores, esta soberanía “es al mismo
tiempo inmanente a la gubernamentalidad –puesto que tiende a estar sujeta a su
Sobre la ambiguedad de Foucault acerca de las relaciones entre el antiguo poder soberano y el
moderno biopoder (Ver CASTRO, 2014, p. 100).
12 Agamben propone pensar la figura del derecho romano arcaico, homo sacer, que sería la contracara del poder soberano, en tanto producido por este poder. El homo sacer es la representacion de
la vida desnuda, la cual caracteriza para Agamben la condicion de la vida en el nazismo y las
sociedades actuales. Por su parte, Esposito propone pensar el paradigma inmunitario como
dispositivo que funciona en las sociedades, en cuanto posibilidad de asegurar la vida a traves de la
muerte. El nazismo para este autor fue la maximizacion de la autoinmunidad.
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racionalidad- y trascendente a los dispositivos –porque conserva su autonomía, de otra
manera no podría actuar como suplemento de la gubernamentalidad” (MEZZADRA;
NEILSON, 2013, pp. 203-204. Nuestra traducción).
La máquina soberana de la gubernamentalidad permite comprender el
funcionamiento de estas dos lógicas de poder, las cuales pueden ser vistas a la luz del
racismo de Estado. En la actualidad, advierten Ètienne Balibar e Immanuel Wallerstein (191,
p. 40) podría hablarse de un “racismo sin raza”, es decir, de un nuevo racismo, un “racismo
diferencial” que no se basa en el concepto biológico de la raza, sino que se centra en la
distinción cultural.
Nos interesa destacar en relación a las políticas de visado que allí se observa el
funcionamiento de la máquina soberana de la gubernamentalidad. La soberanía opera en
tanto las leyes que competen a cada país es la que establece el otorgamiento (o no) de una
visa y, al mismo tiempo, se advierte cómo la gubernamentalidad administra dichas políticas
de visado en base a las tecnologías de seguridad.
Así, lo que podríamos denominar el nuevo “racismo de Estado” o más bien el
“racismo diferencial” de Estado presenta una gestión diferencial sobre la población
migrante. Esta racionalidad del poder se basa en una clara demarcación entre la migración
deseada y la migración no deseada, de modo tal, que en su gestión sobre la circulación,
tiende a potenciar la migración deseada y desalentar o directamente rechazar la migración
no deseada. Dicha distinción, siguiendo a Balibar y Wallerstein, se realizaría en términos
culturales aunque no debemos desconocer que también se ejerce en términos de raciales.
La máquina soberana de la gubernamentalidad presenta un ejercicio diferencial de
poder, opera de distinta manera en relación al grupo o población de la que se trate. Dicha
gestión diferencial supone una cierta discrecionalidad del poder, es decir, no se ejerce de
manera igual sobre la totalidad de las poblaciones sino que se aplicará especialmente sobre
aquellos grupos de riesgo –que puede coincidir con una población- que presentarían una
amenaza para la población que se pretende proteger. En este sentido, las políticas de visado
actúan sobre la circulación de la población, permiten restringir cierta circulación de la
población, aquella que es considerada una amenaza para la población del país o región de
destino, como así también posibilitar las circulaciones deseables.

CONCLUSIÓN
En el presente trabajo nos propusimos analizar desde la perspectiva biopolítica las
políticas de visado, entendiendo a éstas como un dispositivo de control privilegiado para la
regulación de la circulación de la población. El enfoque sobre esta tecnología de control nos
permitió abordar una de las problemáticas de los debates actuales en biopolítica, esto es, la
articulación entre el antiguo poder soberano y el moderno biopoder. Al mismo tiempo, nos
posibilitó analizar el dispositivo de seguridad que Foucault desarrolla en el curso Seguridad,
Territorio y Población, con el cual define las “sociedades de seguridad”, junto con el “racismo
de Estado” abordado en el curso Defender la sociedad. Nos interesó recuperar la noción de
racismo de Estado en el pensamiento de Foucault, ya que en los trabajos posteriores,
especialmente en el curso sobre seguridad, esta racionalidad del poder desaparece.
La reflexión sobre las políticas de visado a partir del dispositivo de seguridad nos
permitió dar cuenta de la importancia de la circulación de la población para las sociedades,
como así también, el incremento del control sobre ésta en función del riesgo que presenta.
Esto nos posibilitó detenernos en la noción de frontera, el medio privilegiado de las
tecnologías de seguridad desde la consideración del control migratorio. En tal sentido,
pudimos advertir que la política de visado es una clase de tecnología de poder a distancia.
Además, vimos que el control no se ejerce tanto sobre un individuo ni sobre la totalidad de
la población, sino más bien sobre los llamados grupos productores de riesgo.
Por otra parte, la mirada sobre las políticas de visado nos posibilitó esbozar cómo el
racismo opera en los Estados actuales, racismo que presenta una tendencia cultural, aunque
no por ello debemos desconocer su lado biologizante. Estas políticas manifiestan la
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articulación entre el modelo de la soberanía y el modelo del biopoder, en lo que se denomina
“máquina soberana de la gubernamentalidad”. Pudimos señalar también que esta máquina
funciona de manera diferencial, distinguiendo la buena migración –migración deseada- de
la mala migración –la migración indeseada o de riesgo.
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RESUMO: O presente texto pretende discutir como algumas estrategias de governo
biopolítico da populaçao afrodescendente no Brasil tem contribuído para a produçao de
subjetividades negras contemporaneas. Para a analise utilizamos um manual do Governo
Federal com orientaçoes sobre o quesito cor/raça e um conjunto de fragmentos de textos
produzidos e publicados por mulheres negras em um blog. Articulamos os campos dos
Estudos Etnico-Raciais com os Estudos Foucaultianos para colocar em tensionamento o
espaço da negritude a partir dos conceitos de biopolítica, governamentalidade democratica
e subjetivaçao. A analise dos materiais mostra que tem sido produzidas subjetividades
marcadas pelos discursos da negritude e pela produçao de um sujeito autonomo e
autorreflexivo, embora cada vez mais regulado. Ressaltamos o possível acirramento das
diferenças entre brancos e negros, o que pode contribuir para os conflitos no campo das
relaçoes etnico-raciais, especialmente na educaçao.
PALAVRAS-CHAVE: populaçao negra, biopolítica, negritude, subjetivaçao.
THE BIOPOLITIC GOVERNMENT OF BLACK POPULATION IN
CONTEMPORANEOUS BRAZIL
ABSTRACT: The present text intends to discuss how some strategies of biopolitic
government of the afro-brazilian population have helped on the production of
contemporaneous black subjectivities. We use a federal government manual with the
orientations about color/race and a group of text fragments produced and published by
black women in an onine blog for analysis. An articulation between Ethnic-racial Studies
and Foucaultian Studies was done to put in display the role of black citizens from the
concepts of biopolitic, democratic governmentality and the subjectivation. The analysis of
material demonstrates that subjectivities have been produced, marked by the negritude
discourses and the prodution of a subject autonomous and self reflexive, although each time
more regulated. A possible reason for the differences between white and black people must
be emphasized, which can contribute for the conflicts in the field of ethnic-racial relations,
specially in education.
KEYWORDS: black population, biopolitic, negritude, subjectivation.

Este texto e composto por materiais e reflexoes desenvolvidos em uma pesquisa que resultara em
uma tese de doutorado em Educaçao, financiada pela CAPES.
2Historiadora, mestre e doutoranda em Educaçao. Bolsista da CAPES.
3 Pedagoga, mestre e doutora em Educaçao. Professora e pesquisadora do Programa de PosGraduaçao em Educaçao.
1

– 1607 –

INTRODUÇÃO

Fonte: Campanha para a realizaçao do Censo do IBGE de 1991

Fonte: Campanha Inep/MEC para o Censo da Educaçao Basica em 2005
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Optamos por iniciar esse texto trazendo duas imagens porque entendemos que elas
exemplificam a atmosfera que aqui colocamos em tensionamento para pensar o governo
biopolítico da populaçao negra no Brasil contemporaneo. Ambas as ilustraçoes
correspondem a campanhas que chamam a atençao para a importancia da declaraçao do
pertencimento etnico-racial nos censos brasileiros. A primeira delas circulou em 1991 e
tambem foi utilizada em 2010, momentos em que ocorreram o recenceamento da populaçao
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Ja a segunda imagem esta presente
na cartilha publicada neste ano pela Secretaria de Políticas da Promoçao da Igualdade Racial
– SEPPIR, como objetivo de orientar as instituiçoes de ensino superior para a coleta
adequada da informaçao.
Por que a declaraçao do pertencimento etnico-racial tem se tornado tao importante
na ultima decada? De que maneira sao realizados esses levantamentos e como eles
direcionam açoes políticas para a populaçao negra? Quais efeitos podem ser observados
nesse significativo percentual de brasileiros? Essas sao questoes iniciais que nos levam a
buscar aportes teoricos que nos auxiliem a olhar para as recorrencias nesse campo e
entender quais as tecnologias de poder/saber/governo/etica estao sendo colocadas em
jogo e de que maneira elas tem produzido os sujeitos considerados negros no Brasil
contemporaneo. Ao articular os Estudos Foucaultianos com os Estudos Etnico-Raciais, o
objetivo e fazer uma leitura do presente que nos forneça elementos para pensar as relaçoes
etnico-raciais, especialmente no campo da educaçao.
Na primeira seçao desse texto, apresentamos as chaves de leitura foucaultianas que
nos permitem realizar o movimento de analise aqui proposto. A governamentalidade,
entendida como o conjunto de tecnicas de poder que “tem por alvo principal a populaçao,
por principal forma de saber a economia política e por instrumento tecnico essencial os
dispositivos de segurança” (FOUCAULT, 2008, p. 143) permite-nos compreender a
racionalidade que esta posta na Contemporaneidade e como se articulam as estrategias
biopolíticas que incidem sobre a populaçao negra. Para tratar dessas praticas, nos
inspiramos nos escritos de Foucault sobre a biopolítica, precisamente nas aulas dos cursos
de 1976 e 1978 e utilizamos o conceito de governamentalidade democratica, proposta por
Silvio Gallo (2012). Alem disso, mostramos como as estrategias biopolíticas tem contribuído
para o fortalecimento de um espaço da negritude no Brasil (GADEA, 2012).
Na segunda seçao, tratamos sobre a emergencia do conceito de populaçao e do que
chamamos de populaçao negra no Brasil, o que nos exige um olhar historico sobre o seculo
XX. Em seguida, a partir de uma breve analise de uma cartilha desenvolvida pelo SEPPIR,
com Orientações para a Qualificação do Quesito “cor ou raça” na Educação Superior (2015),
destacamos alguns dados sobre a populaçao negra. Esse documento nos da condiçoes de
visibilizar e argumentar sobre a importancia dos levantamentos estatísticos para o
governamento do negro no Brasil. E cada vez mais importante desenvolver mecanismos
regulamentadores que colocam os indivíduos em visibilidade e estes estudos “so se tornam
pertinentes no nível da massa” (FOUCAULT, 2005, p. 293). Conforme o filosofo, a biopolítica
vai incidir sobre os acontecimentos de uma populaçao em sua duraçao. E preciso, pois,
conhecer para melhor governar.
Na terceira e ultima sessao procuramos mostrar, por meio de alguns fragmentos de
textos publicados por mulheres negras em um blog intitulado Blogueiras Negras, como as
estrategias biopolíticas que incidem sobre a populaçao negra por meio dos mapeamentos
da situaçao social dos afrodescendentes produzem subjetividades nestes sujeitos. Os
processos de subjetivaçao, engendrados a partir da relaçao consigo mesmo e com os outros,
evidenciam os modos como os indivíduos relacionam-se com as tecnicas de governamento
biopolítico. A medida em que passam a perceberem-se como negros, os sujeitos posicionamse frente as questoes que envolvem o racismo e os direitos sociais, refletindo essa relaçao
consigo mesmo e com as praticas de governamento contemporaneas. Embora esses
movimentos apontem importantes conquistas, problematizamos os direcionamentos que
essa forma de posicionar-se pode tomar.
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ESTRATÉGIAS BIOPOLÍTICAS EM UMA GOVERNAMENTALIDADE DEMOCRÁTICA: O
FORTALECIMENTO DA NEGRITUDE
Segundo Foucault (2005), e a partir da segunda metade do seculo XVIII que ira
emergir uma nova tecnologia de poder, que ele nomeou de biopolítica. Diferente da
tecnologia disciplinar, que age sobre o corpo e produz efeitos individualizantes, a tecnologia
de poder biopolítico, ou o biopoder, e centrada na vida, “se dirige a multiplicidade dos
homens”, uma massa global que sera chamada de populaçao. “A biopolítica lida com a
populaçao, a populaçao como problema político, como problema a um so tempo científico e
político, como problema biologico e como problema de poder.” (FOUCAULT, 2005, p. 292293). Preocupado com a manutençao da vida, o estado governamentalizado vai lançar mao
de aparatos científicos para desenvolver estudos estatísticos, que possibilitem a realizaçoes
de previsoes e de mediçoes com vistas ao controle e a regulamentaçao do corpo-especie.
Durante o seculo XIX, os mecanismos de controle sobre a populaçao passam a ser cada vez
mais refinados, a medida que as descobertas científicas oferecem ao Estado possibilidades
de melhor conduzir, ao mesmo tempo, a todos e a cada um. Se articulam, portanto, o poder
disciplinar e o poder biopolítico.
Embora Foucault tenha identificado a emergencia da governamentalidade
biopolítica por volta do seculo XVIII e tenha se debruçado com maior folego nas
transformaçoes ocorridas no decorrer do seculo XIX, seus escritos sao importantes chaves
de leitura para a compreensao da Contemporaneidade. A partir de seus cursos, e possível
afirmar que vivemos na era da governamentalidade e que a biopolítica se faz presente por
meio de estrategias cada vez mais sutis, refinadas e articuladas com o neoliberalismo e a
democracia. Entendemos o neoliberalismo como um “conjunto de praticas que constituem
formas de vida, cada vez mais conduzidas para princípios de mercado e de autorreflexao,
em que os processos de ensino/aprendizagem devem ser permanentes” (LOPES, 2009, p.
108). Para alem de uma forma de governo, a democracia pode ser identificada atraves de um
conjunto de princípios e praticas que organizam, caracterizam e sao vivenciados pela
populaçao de um país, como a liberdade individual, a participaçao política e a busca pelos
direitos de todos, considerados cidadaos.
Para tratar do conjunto de políticas publicas e educacionais colocadas em
funcionamento nas ultimas decadas, Silvio Gallo utiliza o conceito de governamentalidade
democratica. Para o autor, “ele faz todo o sentido na historia recente do Brasil, apos mais de
duas decadas de regime de exceçao e no contexto dos esforços de construçao de uma
redemocratizaçao do país” (GALLO, 2012, p. 59). Esse e o caso de suas analises com relaçao
ao ensino de filosofia (GALLO, 2012) e das políticas voltadas a infancia (GALLO, 2015),
todavia entendemos que esse conceito pode ser perfeitamente utilizado para pensar
tambem o conjunto de mudanças que compreendem o campo da negritude no Brasil,
diretamente relacionadas as lutas identitarias. Entre as características dessa
governamentalidade,
A maquinaria de uma governamentalidade democrática pressupõe uma
sociedade civil organizada, em face do Estado; uma economia que regula
as trocas e garante a potência do mercado, com geração de riquezas; uma
população, que é alvo das ações preventivas do Estado nos mais variados
âmbitos, na garantia de sua qualidade de vida; a garantia da segurança
dessa população como dever do Estado; e, por fim, a liberdade e a não
submissão dos cidadãos como valor fundamental dessa organização
social e política. (GALLO, 2012, p. 59).
A liberdade aqui nao deve ser entendida pelo vies ideologico, mas como um
pressuposto para a relaçoes de poder e para o funcionamento da governamentalidade
democratica. No entanto, e importante salvaguardar que as praticas, embora precisem de
liberdade, nao estao dispensadas de grandes intensidades de regulaçao. (GALLO, 2012).
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Tanto a liberdade quanto a regulaçao sao, portanto, elementos imprescindíveis para a
operaçao da racionalidade contemporanea. No Brasil, verificamos esses elementos quando,
por exemplo, se oferece determinadas possibilidades para o sujeito declarar seu
pertencimento etnico-racial, e se constitui a partir dai um modo de estabelecer a qual
parcela da populaçao cada indivíduo corresponde, mas partindo-se do pressuposto de que
e uma escolha pessoal. Liberdade e regulaçao andam juntas nessa e em muitas outras
praticas, e certamente e uma das características da governamentalidade democratica que
fazem com que ela seja tao eficiente, a medida em que e uma maquinaria de produçao de
subjetividades que toma como princípio o desejo dos indivíduos. Nao basta constituir uma
populaçao negra, e importante que o sujeito se autodeclare como tal e se posicione
politicamente, participando e respondendo positivamente as açoes governamentais,
tornando-se um sujeito negro tambem ativo do ponto de vista economico.
Alem dessas características, na governamentalidade democratica e neoliberal a luta
pelos direitos e o combate ao racismo sao as justificativas centrais para as estrategias
biopolíticas direcionadas pelo governo brasileiro. Essas estrategias nao necessariamente
merecem ser celebradas ou demonizadas, mas colocadas em tensionamento para que seja
possível visibilizar as relaçoes de poder que estao em jogo, produzindo novas subjetividades
nos indivíduos. Segundo Gallo (2012, p. 58), “a governamentalidade e um estudo das
tecnologias de poder, em suas relaçoes materiais e na medida em que criam saberes ou
possibilitam a emergencia de novos saberes na relaçao com essas tecnicas de poder”. Nao
queremos, com isso, evidenciar uma relaçao de causa-efeito, como se as estrategias
biopolíticas colocadas em operaçao na governamentalidade democratica produzissem
determinados sujeitos como um resultado a priori, mas assumir a potencia dessas praticas
para a emergencia de uma nova tecnologia de governamento com relaçao ao negro no Brasil.
Se, por um lado, as medidas governamentais alcançam a populaçao afrodescendente e
produzem subjetividades, por outro, sao as açoes de resistencia de parte dessa populaçao
que direcionam e reafirmam a importancia de políticas de discriminação positiva, para citar
uma expressao de Castel (2008, p.13), quando refere que essas políticas “consistem em fazer
mais por aqueles que tem menos”.
Tomando a governamentalidade democratica como pano de fundo do conjunto de
transformaçoes ocorridas no campo da educaçao, dos direitos e das identidades, a partir
daqui focamos nossa atençao para com a populaçao negra, o sujeito negro ou, de forma mais
geral, para com a negritude. No entanto, o termo negritude e complexo e pode apresentar
diferentes significados. Segundo Kestellot (1973 apud Bern, 1988, p. 16-17), “Negritude
pode remeter: a propria raça enquanto coletividade; a consciencia e a reinvindicaçao do
homem negro civilizado; a característica de um estilo artístico ou literario; ao conjunto de
valores da civilizaçao africana”. Tem-se ainda diferenciaçoes entre Negritude com letra
maiuscula e minuscula (BERN, 1988). Considerando essas discussoes importantes, mas
tambem a insuficiencia da palavra negritude para dar conta de sua complexidade,
preferimos fazer uso da expressao espaço da negritude, sugerida por Gadea (2013). Para
esse autor,
assumir a negritude como “espaço” representa compreender,
fundamentalmente, que toda e qualquer identificação racial tem a sua
performance atravessada por movimentos de filiação e oscilação
segundo os interesses práticos e as condições de que partem os grupos
implicados numa relação racial, e social em geral. (GADEA, 2013, p. 23).
O espaço da negritude, portanto, pretende abarcar as tensoes presentes nas relaçoes
etnico-raciais, nas narrativas assumidas pelos indivíduos que se reconhecem como negros,
nas dinamicas presentes nas praticas discriminatorias e nas políticas antirracismo, todos
movimentos que se delineam no Brasil contemporaneo. (GADEA, 2013). Ao posicionarmos
o espaço da negritude na grade de inteligiblidade que aqui entendemos por
governamentalidade democratica, e possível visibilizar estrategias biopolíticas de
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governamento da populaçao negra, tema sobre o qual nos debruçamos na proxima seçao
desse texto.

CONHECER PARA GOVERNAR: A POPULAÇÃO NEGRA NO BRASIL
Não é exatamente com a sociedade que se lida nessa nova tecnologia de
poder; não é tampouco com o indivíduo-corpo. É um corpo novo: corpo
múltiplo, corpo com inúmeras cabeças, se não infinito pelo menos
necessariamente numerável. É a noção de “população”. (FOUCAULT,
2005, p. 292).
Na medida em que o corpo-especie passa a ser alvo das açoes de regulamentaçao do
Estado Moderno, passa a se operar com a noçao de populaçao, um “corpo novo”, como
menciona Foucault (2005) na citaçao acima. O desenvolvimento de mecanismos mais sutis,
racionais e seguros para o conhecimento e o controle da populaçao vao compor uma das
dimensoes da governamentalidade, que sao os dispositivos de segurança. No Brasil, o Estado
governamentalizado começa a ser gestado bem mais tarde, por volta das primeiras decadas
do seculo XX. Esse processo esta diretamente vinculado ao refinamento e a criaçao de
instrumentos de controle biopolíticos da massa de brasileiros. Embora ja se tenha um
interesse com relaçao a contagem e a classificaçao dos residentes no Brasil durante o seculo
XIX, e a partir da promulgaçao da Republica em 1889 que essa questao passa a ser motivo
de preocupaçao. O primeiro censo de abrangencia nacional realizado com exito ocorreu em
1920. Em 1930, o censo foi adiado em funçao do Golpe de Estado que colocou no poder
Getulio Vargas. Foi com a criaçao do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
em 1936, que esse processo passa ser centralizado e regulamentado. (SILVA, 2014).
Com esses apontamentos historicos, podemos indicar, a partir do estudo realizado
por Silva (2014), que a noçao de populaçao brasileira emerge entre as decadas de 1920 e
1930. Segundo a autora, “a populaçao emerge, no Brasil, quando se estabelece a constancia
de seus fenomenos, quando e possível conhece-la, quando e possível posiciona-la numa rede
discursiva. Ao dizer/narrar a populaçao, constroi-se a populaçao. (SILVA, 2014, p. 61-62).
Percebe-se, portanto, a importancia dos estudos estatísticos para o desenvolvimento de
saberes que permitem ao Estado acionarem políticas que atinjam a populaçao que se quer
governar. Os estudos de Bello e Traversini (2009, 2011) mostram que os saberes estatísticos
funcionam como uma tecnologia de governo que opera em favor de uma
governamentalidade neoliberal. “Em síntese, para conduzir e regular a populaçao nao e
suficiente produzir-lhe um saber; ha necessidade, tambem, de produzir registros impressos
que possibilitem transportar e dispor as informaçoes coletadas.” (BELLO; TRAVERSINI,
2011, p. 860-861).
Com a efetivaçao do IBGE, portanto, o Brasil passa a ter melhores condiçoes de
conhecer e de governar a populaçao. Um dos elementos necessarios para o fortalecimento
das noçoes modernas na configuraçao do Estado e a identidade nacional. Essa construçao
sera um dos grandes focos de atençao do governo Vargas (1930-1945), nao medindo
esforços para desenvolver e instaurar um discurso identitario ao alcance da naçao. E
justamente nesse contexto que a mestiçagem torna-se a especie de salvaçao, pois acaba
sendo uma forma de traduzir e relacionar os diferentes pertencimentos etnicos-raciais por
meio do indígena, do negro e do branco, construindo uma ideia de democracia racial.
Schwarcz (2012, p. 28) elucida: “Foi nos anos 1930 que o mestiço transformou-se
definitivamente em ícone nacional, em um símbolo de nossa identidade cruzada no sangue,
sincretica na cultura, isto e, no samba, na capoeira, no candomble, na comida e no futebol.”
A obra Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, tornou-se o grande ícone e, de certo modo,
o principal culpabilizado por essa ideologia.
Se a noçao de populaçao brasileira se fortalece apenas nas primeiras decadas do
seculo XX, a ideologia da democracia racial torna-se o principal discurso da identidade
nacional. Diante desse panorama traçado, vale levantarmos o seguinte questionamento:
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desde quando podemos falar em uma populaçao negra no Brasil e como ela torna-se algo
tao presente nos documentos legais, na mídia e nas instituiçoes de ensino? Silva (2014)
aponta a decada de 1950 como o período em que o mito da democracia racial começa a ser
questionado, a partir de estudos que apontam o problema do racismo, em contraposiçao a
uma ideia de harmonia que esse mito procurava criar. No entanto, o discurso foi de tal modo
impregnado no imaginario social que essa desconstruçao foi lenta e gradual, precisando ser
fortemente combatida ate os dias atuais. Guimaraes (2008, p. 93) diz que “tao forte e
socialmente difusa era a ideia de democracia racial que mesmo o Movimento Negro
Unificado, nos anos 1980, declarava ainda lutar por uma ‘autentica democracia racial’”.
Considerando as dificuldades enfrentadas pelos movimentos sociais e pelas
pesquisas no campo das Ciencias Humanas no contexto da Ditadura Militar, veremos um
avanço significativo com relaçao ao combate ao racismo no Brasil apenas no final da decada
de 1970. Um dos primeiros movimentos desse conjunto de mudanças foi a publicaçao de
estudos que permitiram reconhecer a existencia do racismo no Brasil, por decadas
diretamente associado apenas a questao de classe. Em 1978, a articulaçao do Movimento
Negro Unificado foi um passo importante no rumo da luta antirrascimo, pois sua maior
bandeira naquele momento foi a desmitificaçao do Brasil como o país da democracia racial.
Somente na decada de 1990, apos a Conferencia de Durban4, o presidente Fernando
Henrique Cardoso reconhece o Brasil como um país racista e assume a necessidade de
políticas afirmativas voltadas a populaçao negra no Brasil. (GUIMARAES, 2008). No entanto,
essas políticas so se tornam açoes concretas a partir de 2000, no governo Lula 5. Alem da
criaçao da Secretaria Especial da Promoçao da Igualdade Racial – SEPIR, tivemos a
implantaçao da política de cotas para negros nas universidades (hoje regulamentada pela
Lei nº. 12.711 de 2012) e a inclusao do ensino da historia e da cultura afro-brasileira e
africana nas instituiçoes de ensino do país (Lei nº. 10.639 de 2003). Em 2010, por fim,
tivemos a aprovaçao do Estatuto da Igualdade Racial, importante documento que
regulamenta açoes sistematicas em relaçao a populaçao negra.
Como podemos verificar, foram importantes avanços no campo da negritude
brasileira. Obviamente, esses avanços nao ocorreram sem a existencia de conflitos e
descontinuidades. Tivemos embates no campo das significaçoes, colocando sob rasura
alguns termos comumente utilizados, como o moreno, e ressignificando os termos raça e
negro. A raça passou a ser entendida “como uma construçao social, historica e cultural”
(SCHWARCZ, 2012, p. 34) e o negro assume um significado positivo, sendo o termo
politicamente mais adequado para referir-se aos afrodescendentes no Brasil.6 Considera-se
populaçao negra, hoje, todos os brasileiros que se autodeclaram pretos ou pardos pelo IBGE.
Atualmente, uma das principais questoes do Censo e “qual e a sua cor/raça?”, podendo ser
respondidas cinco categorias: branco, preto, pardo, amarelo ou indígena. Essa maneira de
definir a cor/raça no Brasil efetivou-se apenas em 1991. Anteriormente, a questao a ser
respondida estava vinculada apenas a cor, alem da existencia da categoria “outros”.
(GUIMARAES, 2008). Fica evidente, como mostrou Silva (2014, p. 61), que “a racionalizaçao
do saber estatístico fabrica a propria noçao de populaçao.”
A afirmaçao identitaria, uma vez sendo necessaria para os indivíduos acessarem as
políticas afirmativas, e interessante tambem para o Estado, que exerce o controle biopolítico
da populaçao que governa. Nos ultimos anos, tivemos diversas publicaçoes sobre a
populaçao negra, a maioria delas produzidas pelo Instituto de Pesquisa Economica Aplicada
– IPEA em parceria com o SEPPIR. Exemplo disso e o livro Situação social da população negra
Referimo-nos a Conferencia Mundial contra o Racismo, a Discriminaçao Racial, a Xenofobia e as
Formas Correlatas de Intolerancia, realizada em Durban, na Africa do Sul, em 2001. Essa conferencia
produziu efeitos importantes em diversos países, pois foram exigidos posicionamentos dos
governos com relaçao ao racismo e as demais formas de discriminaçao.
5 O governo do presidente Luiz Inacio Lula da Silva teve a duraçao de dois mandatos: 2003-2006,
2007-2010.
6 Essas questoes sao melhor discutidas em Weschenfelder (2015).
4
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por estado, publicado em 2014. Ao dividir o Brasil em pretos e brancos, os estudos apontam
as disparidades existentes entre os dois grupos e reforçam a importancia das políticas de
açao afirmativa. As consideraçoes apontadas nessas publicaçoes sao recorrentes ao
afirmarem que
É iminente a necessidade de enfrentar o racismo institucional que
caracteriza o Brasil. Este enfrentamento implica desenvolver políticas de
ações afirmativas para a população negra que atuem de forma
complementar às políticas universais, garantindo que a melhoria da
situação social da população esteja indissociavelmente vinculada à
redução das desigualdades raciais. (IPEA, 2014, p. 30-31).
Para que seja possível publicar relatorios detalhados sobre a situaçao da populaçao
negra, os dados fornecidos pelo IBGE sao insuficientes. E por essa razao que o elemento
cor/raça tem sido adicionado em diversos segmentos vinculados as açoes do Governo
Federal, como no Exame Nacional do Ensino Medio – ENEM, no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes – ENADE e nos censos escolares. E preciso, porem, que as
informaçoes sejam preenchidas de forma correta, permitindo cada vez maior precisao dos
dados. Buscando atender essa demanda, foi publicada em 2015 uma cartilha com
Orientações para a Qualificação no Quesito “Cor ou Raça” no Censo da Educação Superior.
Segundo o documento, “essa cartilha tem como objetivo fornecer argumentos que
subsidiem dirigentes e pesquisadores institucionais das Instituiçoes de Ensino Superior
sobre a importancia da coleta adequada do quesito de cor ou raça no Censo da Educaçao
Superior 2014” (SEPPIR, 2015, p. 2). A lei de cotas para negros e indígenas e uma das
principais justificativas para a atençao com esse elemento.
A qualificação dos dados de “cor ou raça” no Censo da Educação Superior
é necessária para o efetivo acompanhamento, monitoramento e avaliação
da Lei. Com essa qualificação, os dados sobre ingressos, matrículas,
concluintes e docentes poderão ser desagregados por “cor ou raça”
permitindo análises inéditas sobre questão racial e a democratização do
ensino superior no país. (SEPPPIR, 2015, p. 4).
Segundo Traversini e Bello (2009, p. 145), “as estatísticas como tecnologias para
governar operam duplamente: por um lado, conduzem a tomada de decisao para intervir;
por outro, pelo discurso numerico, expressam os efeitos das intervençoes propostas”. Ao
sugerir a realizaçao de campanhas para que a cor/raça seja declarada, sao colocadas em
açao um conjunto de esforços para produzir na populaçao uma consciencia do seu
pertencimento etnico-racial, com o objetivo de desenvolver sujeitos cada vez mais
politizados que lutem pelos seus direitos. Os cartazes que apresentamos na introduçao
desse texto sao frutos dessas campanhas que convocam os sujeitos a “mostrarem sua raça”
ou “nao deixarem a cor passar em branco”. Aliadas ao controle sistematico das políticas
afirmativas estao presentes as batalhas ideologicas dos segmentos do Movimento Negro,
que defendem, por meio do fortalecimento da negritude, um país cada vez mais negro, com
fortes características africanas e diferente de tudo que remete a uma tradiçao europeia.
Essas discursividades estao produzindo subjetividades que refletem essa forma de ser
negro(a) ativista e sujeito de sua propria historia. Sao questoes complexas que pretendemos
discutir, ainda que brevemente, na ultima seçao.

PERCEBER-SE COMO NEGRA: A PRODUÇÃO DE SUJEITOS AUTOGOVERNÁVEIS
Poder declarar-me mulher negra, é fazer visível o laço invisível da minha
ancestralidade, identidade legítima e que me aceita, esfera onde eu deixo
de ser bastarda. Nela eu sou filha, sou humana, tenho voz e tenho o amor e
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a aceitação daqueles que se reconhecem em mim, por vezes nos meus
cabelos crespos, por outras vezes na cor da minha pele, mas sempre nas
nossas histórias de resistência e conquistas. Blogueira Aline7.
O depoimento acima e um fragmento de texto escrito por uma mulher negra e
publicado em um blog chamado Blogueiras Negras. O termo blog significa uma junçao de
rede (web) com diario de bordo ou registro sistematico (log). Diario online, portanto, parece
ser a traduçao mais adequada na Língua Portuguesa para web log. O Blogueiras Negras e
descrito pelas suas administradoras como “um instrumento de publicaçao que tem como
principal objetivo aumentar a visibilidade da produçao de blogueiras negras”. Esse e um
espaço exclusivo para mulheres negras publicarem textos sobre diferentes assuntos,
geralmente associado as praticas racistas e as experiencias pessoais. Sao inumeros artigos
disponíveis, ja que as postagens sao praticamente diarias. As autoras possuem diferentes
profissoes, faixas etarias e orientaçoes sexuais, alem de residirem em diferentes estados do
Brasil. Essa diversidade nao impede, no entanto, que possamos criar um “perfil comum” das
autoras, especialmente com relaçao a sua escolaridade (nível superior) e atuaçao política.
Por essa potencia, entendemos que esse espaço caracteriza-se como educativo, político e de
resistencia para esses sujeitos8. O Blogueiras Negras e tomado como um campo privilegiado
em que podemos visibilizar como, na Contemporaneidade, as mulheres negras relacionamse consigo mesmas e com as outras, produzindo novas subjetividades.
Para Foucault (2014) a constituiçao do sujeito e um processo amplo e complexo que
envolve a objetivaçao e a subjetivaçao, completando-se por meio da relaçao com os saberes
e da relaçao que o indivíduo desenvolve com os outros e consigo mesmo. Entendemos as
experiencias vivenciadas pelas mulheres que passam a perceberem-se como negras como
uma subjetivaçao que ocorre por meio de um processo. Ao relacionar-se com a moral, “o
sujeito define sua posiçao em relaçao ao preceito que respeita, estabelece para si um certo
modo de ser que valera como realizaçao moral dele mesmo; e para tal, age sobre si mesmo,
procura conhecer-se, controla-se, poe a prova, aperfeiçoa-se, transforma-se”. (FOUCAULT,
2014, p. 36). O posicionamento das mulheres como negras, aqui tomado como uma
trans(formaçao), na maioria das vezes esta associada a participaçao destes sujeitos nos
movimentos sociais, tanto negro como feminista. As falas a seguir mostram a importancia
desse posicionamento:
Será que eu era “negra o suficiente”? Minhas neuroses gritavam pra mim
dizendo que a universidade seria o lugar que nos olhariam e nos
apontariam o dedo dizendo: você é negro, você não é negra; próximo!
Blogueira Gabriela
Quero as mulheres pretas na luta, olhando seu reflexo e dizendo: SOU
PRETA! Não houve nada mais libertador na minha vida do que sentir-me e
reconhecer-me: nem morena, nem mulata: SOU NEGRA! Blogueira Luma
Argumentamos que esse processo de “tornar-se negra” e produzido pela matriz de
experiencia do ser mulher negra, mas e especialmente o terceiro eixo dos estudos de Michel
Foucault, o da etica, que possibilita a essas mulheres tomar as relaçoes que as atravessaram
no eixo dos saberes e dos poderes e atuar sobre elas. (FOUCAULT, 2010). Ser produzida
Para diferenciar os excertos do material analisado com as citaçoes dos autores, optamos por colocalos em italico. Alem disso, como o “Blogueiras Negras” e um espaço publico em que as autoras sao
identificadas inclusive com perfil, os excertos aparecerao com o primeiro nome das blogueiras. Essa
e uma opçao política que vai ao encontro tanto do escopo do blog quanto de nosso posicionamento
enquanto estudiosas da tematica.
8 Resistência está sendo tomada como uma possibilidade de luta e de estratégia política, não ocorre
apenas entre dominantes e dominados, mas de todas as formas advindas das relações de poder.
7
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como mulher negra no eixo da etica e criar possibilidade para dobrar-se ou nao sobre essas
verdades. As forças que produzem essas subjetividades, no entanto, inclinam esses sujeitos
a curvarem-se diante do regime de verdades que constitui o espaço da negritude
contemporanea. Por essa razao, percebemos recorrencias nos textos das Blogueiras Negras
que apontam para movimentos muito semelhantes na forma de se constituírem como
sujeitos, o que esta diretamente relacionado as estrategias de governamento biopolítico da
populaçao negra brasileira. Essas questoes apontam para a produtividade do blog como
espaço educativo e político, mas tambem para o perigo, se tomado como espaço de uma
resistencia binaria em que as mulheres negras, pela força identitaria da raça/etnia negra,
passem a essencializar suas praticas.
Em uma governamentalidade democratica, a produçao de subjetividades negras
ocorre justamente porque parte-se do princípio da liberdade individual e da autonomia
diante da conduçao das proprias condutas de cada sujeito. Baseado numa logica de
autorreflexao, o sujeito negro e convidado a assumir sua identidade e torna-se protagonista
e fazer parte do jogo a sua maneira. Por mais que pareça paradoxal, essa
governamentalidade implica “em um controle social sobre os indivíduos, atraves do
trabalho sobre as populaçoes, [...] de modo que eles se acreditem cidadaos livres,
participativos e peças centrais no jogo democratico” (GALLO, 2015, p. 337). Portanto,
“governar em um meio de democracia liberal significa governar por meio da liberdade e das
aspiraçoes dos sujeitos, e nao governar apesar destes”. (ROSE, 2011, p. 216).
A divisao do país entre brancos e negros, realizada pelas secretarias de açoes
estrategicas do Governo Federal para melhor desenvolver estudos sobre a populaçao naobranca vai ao encontro das aspiraçoes do Movimento Negro, vinculadas a uma marca da
opressao nos aspectos sociais, políticos, economicos e, especialmente, raciais. Deste modo,
“o negro e um lugar – o lugar do povo – que se opoe as elites, ou as classes dominantes – os
brancos.” (GUIMARAES, 2008, p. 93). O que apontamos, a partir dos textos das Blogueiras
Negras, e o risco que essa busca por uma essencia negra, por uma populaçao negra cada vez
mais uniforme produza o acirramento das diferenças entre brancos e negros. As palavras de
Bernd (1988) sobre as fraturas do Movimento Negro durante o seculo XX podem ser
empregadas para pensar o presente:
os brancos irão tirar partido dessa espécie de cordão de isolamento
proposto pelos próprios negros, passando a valer-se dessa contingência
para descriminar mais uma vez os negros, sob a alegação de que eles
mesmo que se querem diferentes. Essa atitude acaba afastando cada vez
mais a Negritude do propósito maior pelo qual foi criada: o de promover
a igualdade entre os homens. (BERND, 1988, p. 32).
Se consideramos importante problematizarmos os tensionamentos no espaço da
negritude e os efeitos do governo biopolítico da populaçao negra no Brasil contemporaneo,
e justamente porque acreditamos nas possibilidades de uma educaçao das relaçoes etnicoraciais que possibilite conviver com o outro na sua diferença. Diferença essa que nao
necessariamente seja celebrada em forma de discurso da diversidade, da tolerancia, da
integraçao ou inclusao, nem do outro como deficitario, menor ou como origem de todos os
males, mas que produza um espaço de negritude em que a diferença nao seja um empecilho,
mas uma potencia para que possamos nos encaminhar para novas possibilidades de
vivermos juntos, conforme nos sugere Sennett (2013).
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RESUMO: Uma biopolítica voltada para a integridade e “saude” da populaçao foi o polo em
que se desenvolveu um determinado poder sobre a vida durante o seculo XIX. Em vista das
exigencias economicas e ideologicas que envolveram o controle populacional, e difícil
considerar como livres ou desinteressados os domínios científicos que tratavam da
sexualidade. Esse trabalho procura discutir de que forma a disposiçao em intervir sobre a
constituiçao das populaçoes teve intensa relaçao com a constituiçao dos discursos sobre
hereditariedade e evoluçao biologica na virada do seculo XX. Procura-se argumentar que a
tematica da populaçao e do controle da vida foi central na formaçao e legitimaçao da Síntese
Moderna da Evoluçao, um quadro teorico responsavel pela unificaçao de diversas disciplinas
biologicas.
ABSTRACT: A biopolitics in order to ensure the health and stability of the population began
with the nineteenth century. Given the economic and ideological requirements involving
population control, it is difficult to consider as free of bias the scientific fields dealing with
the sexuality. This work discusses how the willingness to intervene on the constitution of
the population had an intense relationship with the creation of discourses on heredity and
biological evolution in the turn of the twentieth century. I argue that the issue of population
and control of life was central in shaping and legitimizing the Modern Synthesis of Evolution.

INTRODUÇÃO
Em história da sexualidade: a vontade de saber (2007), Foucault argumenta que uma
nova forma de poder, fundamentada em uma implantaçao da sexualidade, possibilitou as
políticas de controle populacional no seculo XIX. Uma biopolítica da população, centrada no
corpo-especie como suporte dos processos biologicos, foi o polo em que se desenvolveu um
determinado poder sobre a vida, iniciando um domínio relativo sobre ela.
Para Foucault (2007), a eugenia do seculo XIX e XX encontra nesse movimento
alguns de seus pontos de fixaçao: o sexo torna-se objeto de uma teia de discursos e saberes
que o analisa e gerencia, pois estava no cerne de problemas políticos e economicos das
populaçoes2. A partir do programa da eugenia se possibilitava deixar um legado para a naçao
– trata-se de um projeto de expansao da vida que podia representar para as geraçoes futuras
a força, a perenidade e a proliferaçao de um corpo. Assim, “em nome de uma urgencia
biologica e historica, justificava[m-se] os racismos oficiais, entao iminentes. E os
fundamentavam como ‘verdade’ ” (Foucault, 2007, p. 62). Nesse sentido, as doenças típicas
das classes menos abastadas eram encaradas como uma degeneraçao da populaçao pelas
elites científicas e políticas americanas e europeias, requerendo medidas de controle
(Muller-Wille e Rheinberger, 2012)3.
Em vista dessas exigencias economicas e ideologicas, e difícil considerar como livres
ou desinteressados os domínios científicos que tratavam da sexualidade. Para Foucault, ha
Mestre em Genetica e Biologia Molecular na UFRGS, graduado em Ciencias Biologicas na mesma
universidade. Atualmente e graduando em Filosofia na UFRGS.
2 Como Foucault mostra, trata-se de uma proliferaçao de discursos sobre o sexo, tomando forma em
diferentes disciplinas, como na demografia, psiquiatria e biologia.
3 Alem dessa exigencia de regulaçao sobre a descendencia, Foucault (2007) aborda tambem um
micropoder sobre o corpo, o qual nao sera tratado aqui.
1
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uma “linha de contato entre um saber sobre a sexualidade humana e as ciencias biologicas
da reproduçao; desse modo aquele saber, sem nada receber realmente dessas ultimas –
salvo algumas analogias incertas e uns poucos conceitos transplantados – ganhou, por
privilegio da vizinhança, uma garantia de quase cientificidade; mas atraves dessa mesma
vizinhança, certos conteudos da biologia e da fisiologia puderam servir de princípio de
normalidade a sexualidade humana” (Foucault, 2007, p. 168-169).
A população e o cenario sobre o qual uma racionalidade muito concreta exerce seu
controle. Os discursos da hereditariedade e evoluçao, nesse sentido, estao voltados para a
regulaçao das populaçoes, intervençoes que visam as potencialidades da vida humana em
um corpo social. As teorias da hereditariedade biologica, na virada do seculo XX,
desenvolveram tecnicas que permitiram a analise das populaçoes em termos de elementos
diferencias que se recombinam em cada geraçao. Sao elas, por exemplo, dispositivos de
mediçao, tecnicas estatísticas para quantificar variabilidade e um rigoroso metodo para
analise de parentesco. Tais abordagens poderiam permitir a identificaçao, investigaçao e
manipulaçao dos elementos hereditarios. E nesse sentido que o conhecimento da
hereditariedade biologica se confundia com problemas em diferentes domínios do saber,
organizando, no final do seculo XIX, um saber da hereditariedade que prometia moldar o
desenvolvimento das populaçoes humanas em caminhos decisivos. Essa complexa rede
passa a ser objeto do escrutínio científico, o qual procura as leis que governam as relaçoes
entre as geraçoes. Abordagens que sao de obvia importancia para as ideias evolutivas, como
as tecnicas estatísticas para quantificar a variabilidade e a analise de parentesco, adquiriram
uma importante significancia social.
O objetivo desse artigo e discutir de que modo o poder sobre a vida, e sua disposiçao
em intervir sobre a constituiçao das populaçoes, teve intensa relaçao com a constituiçao dos
discursos sobre hereditariedade e evoluçao no início do seculo XX. Procuro argumentar que
a tematica da populaçao e do controle da vida foi central na formaçao e legitimaçao da
Síntese Moderna da Evoluçao, um quadro teorico responsavel pela unificaçao de diversas
disciplinas biologicas.

A FORMAÇÃO DA SÍNTESE MODERNA DA EVOLUÇÃO E A SUA RELAÇÃO COM A
BIOPOLÍTICA
O trabalho experimental de Mendel combinou elementos que influenciaram os
geneticistas a trabalhar com populaçoes experimentais. Em Mendel a analise da
hereditariedade nao esta no indivíduo, mas no conjunto de membros da descendencia. Para
ele, os fatores hereditarios sao livremente intercambiaveis e distribuídos durante a
formaçao das celulas germinativas. Mendel acreditava que alguma regra para a distribuiçao
dos caracteres so poderia ser determinada pela observaçao das geraçoes descendentes:
A fim de descobrir as relações que as formas híbridas possuem entre si, e
também com os seus progenitores, parece necessário que todos os
membros da série desenvolvida em cada geração sejam, sem exceção,
sujeitos a observação (Mendel, 1866, p. 3).
A populaçao foi alvo de pesquisa para Mendel (1866) atraves da combinaçao de
praticas de hibridizaçao avançada, procedimentos estatísticos combinatorios e da teoria
celular de sua epoca. Alem disso, o autor adotou uma abordagem reducionista que facilitava
o trabalho experimental da hereditariedade - seu organismo modelo variava em poucos
caracteres, os quais eram reduzidos com respeito a poucos “elementos” ou “fatores”. Mendel
tambem construiu analogias entre as características dos organismos e fatores contidos nas
celulas reprodutivas. Em certo sentido, era possível "construir" o indivíduo a partir de
blocos de construçao elementares (Muller-Wille, 2007). Essa abordagem, aliada a
interpretaçao simbolica para os fatores da hereditariedade, permitiu articular teoria e
experimentaçao (Jacob, 1985, p. 285).
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A centralidade da populaçao na pratica da hereditariedade tambem era evidente
para Francis Galton (1822-1911), primo de Darwin e precursor da eugenia. No final do
seculo XIX, Galton ja definia a populaçao como a unidade da hereditariedade: “a ciencia da
hereditariedade esta interessada em fraternidades e grandes populaçoes, ao inves de
indivíduos, e deve trata-las como unidades” (Galton, 1889, p. 35).
Para esses autores, a populaçao e uma entidade que obedece as suas proprias leis,
no que toca a hereditariedade e variaçao. Isso levou a uma forte fundaçao da Genetica em
praticas que tinham como foco a populaçao, principalmente atraves da hibridizaçao e do
estabelecimento de linhagens puras e organismos modelo (Johannsen, 1911, p. 135). A
combinaçao destas praticas experimentais permitiu nao apenas construir objetos de
pesquisa, mas tambem ferramentas para inferir a constituiçao genetica dos indivíduos. Isso
foi essencial para os problemas evolutivos, pois “a perspectiva populacional e a propria
condiçao de possibilidade dessa ciencia e constitui sua característica definidora” (Caponi,
2005, p. 236).
No início do seculo XX a população se torna, ao mesmo tempo, o principal aspecto
epistemologico e fenomenologico de praticas de controle da vida e de produçao de
conhecimento sobre hereditariedade e evoluçao. E bem sabido tambem que muitos dos
primeiros geneticistas trabalharam em estaçoes agro-industriais (Muller-Wille e Orel,
2007). Nesses locais de pesquisa aplicada nao estava presente apenas a pratica genetica,
mas tambem a microbiologica e a bioquímica, sendo um local de manipulaçao e
recombinaçao da vida. A pureza era um instrumento de controle na produçao agrícola e
industrial das materias-primas organicas, pois permitia uma maior exatidao, produtividade
e previsibilidade desses produtos. Essa abordagem facilitava a fixaçao das características,
sua identificaçao e reproduçao, permitindo o controle ao longo de uma cadeia de produçao
de derivados dos organismos vivos, tais como sementes, vinagre, vinhos, cerveja e vacinas.
Essa demanda levou ao desenvolvimento de genealogias mais detalhadas, mediçoes e
tratamento estatístico armazenados em um extenso sistema de registro, mantido e utilizado
por muitas pessoas (Bonneuil, 2011).
A ideia de “estabilidade" e "pureza" das formas de vida nao foram apenas questoes
centrais das estaçoes experimentais agrícolas e industriais no início do seculo XX, mas em
uma variedade de contextos nos laboratorios de pesquisa basica. Os laboratorios de
pesquisa genetica espelharam as praticas do contexto industrial, com a manipulaçao de
organismos em grande escala, o uso de organismos modelo de ciclo de vida curto e uma rede
de intercambio de linhagens entre laboratorios. Constituiu-se, assim, um novo espaço
organizacional em que a hereditariedade veio a ser manipulada. As contingencias das
condiçoes ambientais e as incertezas da linhagem ancestral foram “apagadas”, de forma a
aproveitar a grande escala de novas formas de vida, projetadas para reagir do mesmo modo
a determinadas condiçoes (Bonneuil, 2008).
A partir dessas praticas, surgiram evidencias de que a seleçao natural pode agir
sobre pequenas variaçoes oriundas da recombinaçao e modificaçao dos fatores
mendelianos. Essa centralidade da herança mendeliana e considerada por Mayr e Provine
(1980) uma “primeira síntese” do conhecimento evolutivo, remetida aos primordios da
Genetica de Populaçoes. Entre os anos 1912-1918, uma serie de evidencias permitiu o
entendimento de que a evoluçao ocorre a partir da seleçao natural agindo sobre variaçao
genetica contínua. Uma vez que a transmissao de fatores hereditarios e governada por
regras estatísticas aplicaveis as populaçoes, a explicaçao genetica tambem necessariamente
tinha de ser estatística. Tecnicas estatísticas desenvolvidas pelos biometristas foram
parcialmente modificadas durante a decada de 1920-1930, permitindo uma síntese entre
mendelismo, darwinismo e biometria. Essa síntese foi conduzida, em grande medida, por
R.A. Fisher (1890-1962), J.B.S. Haldane (1892-1964) e Sewall Wright (1899-1988). A uniao
de uma causa mecanica da mudança evolutiva (sobretudo a seleçao natural) com a herança
mendeliana foi a característica fundamental dessa primeira síntese. Essa combinaçao
assumiu uma realidade causo-mecanica parecida com a ciencia newtoniana (Smocovitis,
1996).
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Foi a partir dessa “primeira síntese” que uma “segunda síntese” foi desenvolvida
quando as ideias da Genetica de Populaçoes foram incorporadas pelos naturalistas de
campo. Tal Síntese ocorreu entre 1937 e 1947, principalmente a partir do trabalho de
Theodosius Dobzhansky (1900-1975). Genetic and Origin of species (1937) serviu de
incentivo para a publicaçao de uma serie de estudos evolutivos em areas da paleontologia,
sistematica e botanica: uma coleçao conhecida como Columbia Classics in Evolution, que
incluía Systematics and the Origin of Species (1942) de Ernst Mayr, Tempo and Mode in
Evolution (1944), de G. G. Simpson e Variation and Evolution in Plants (1950) de G. L.
Stebbins4. Os autores dessas obras estavam em dialogo com Dobzhansky, possibilitando a
procura de um quadro teorico mais ampliado e legitimado na Síntese Moderna da Evoluçao
(Smocovits, 1996). Para Dobzhansky (1937), a Genetica deveria ser o terreno no qual as
praticas heterogeneas da Biologia seriam estabilizadas e ligadas.
Os arquitetos da Síntese tambem organizaram conferencias, revistas e ambientes
institucionais onde especialistas destas areas poderiam se comunicar sobre os problemas
evolutivos. O avanço desse dialogo entre zoologos, botanicos, paleontologos, sistematas e
citologistas abriram questoes substantivas sobre padroes e processos evolutivos. Um dos
grandes avanços da síntese foi de que esses campos separados de investigaçao entraram em
comunicaçao, partilhando de provas, metodos e modelos teoricos. Um ponto consensual e
que as diferentes disciplinas biologicas começaram a explicar os fenomenos evolutivos a
partir dos processos microevolutivos, que em ultima instancia sao baseados pela Genetica
de Populaçoes. Esse consenso em torno da Genetica de Populaçoes logo chegou a formaçao
universitaria, influenciando geraçoes de estudantes em universidades de todo mundo.
A Síntese Moderna, dessa forma, se apoiou no suposto de que a população seria
suficiente para explicar todos os níveis da evoluçao, atraves de mecanismos geneticos
observados em laboratorio. A chamada microevoluçao torna-se o nível fundamental,
levando a novas e fecundas vias de pesquisa, mas tambem restringindo a possibilidade de
acessar outras unidades evolutivas. Eventos que envolvem níveis hierarquicos mais amplos,
como a origem de novas especies e de novidades evolutivas, representariam os mesmos
processos microevolutivos.
Abordagens desenvolvimentais nao compartilhavam diversos aspectos da Genetica
de Populaçao e entraram em conflito com muitos de seus pressupostos, pois estavam
voltadas para as regularidades individuais, com um papel importante da interaçao entre o
ambiente interno e externo. Devido a forte fundaçao da Síntese Moderna na Genetica de
Populaçao, o desenvolvimento ontogenetico foi tratado como uma “caixa preta” e a
Embriologia foi excluída da síntese (Gilbert, 1998; Hamburger, 1980).
Uma questao importante que se coloca aqui e se o primado epistemologico da
população na Síntese Moderna deriva apenas dos “dados científicos” ou tambem envolveu
um desejo de controle da vida que excede o ambito científico. De certa forma, o alinhamento
da causa mecanica (seleçao natural) e da base material (o gene) da evoluçao, juntamente
com a ampliaçao de experimentos em populaçoes naturais, legitimaram essas exclusoes. O
espaço-tempo em que a evoluçao foi concebida a partir genetica permitiu tambem adicionar
uma maior autoridade epistemica para o darwinismo. Se o “tempo lento” da evoluçao era
rejeitado por ser cientificamente fragil, a partir da Genetica de Populaçoes o espaço-tempo
da evoluçao pode ser tratado experimentalmente (Bonneuil, 2008). As partí culas
hereditarias, a-historicas e extraídas da influencia local, puderam ser manipuladas
experimentalmente, pois foram re-atribuídas em termos de combinaçao.
Apesar de esses “fatores epistemicos” ajudarem a explicar o primado epistemologico
da população na Síntese Moderna, deve-se compreender que esses discursos fizeram parte
de um sistema social de conflito e competiçao, em que as relaçoes sociais envolveram os
biologos em uma luta pela autoridade. Devemos levar em conta que a população foi objeto
de interesse nao so para os biologos, mas tambem para seus contemporaneos “fora do
4

Columbia Classics in Evolution nao incluía duas importantes disciplinas da Biologia: a Embriologia e
a Fisiologia (Smocovitis, 1996).
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laboratorio”, sendo um importante modo de controle da vida, tanto dos seres humanos
quanto dos organismos de interesse economico.
A autoridade científica que, em partes, e manifestada por prestígio e fama, legitimou
socialmente os cientistas a agir e falar sobre questoes científicas. O que esteve em jogo nesta
luta era a definiçao do proprio campo da hereditariedade e da evoluçao, definindo que
perguntas sao importantes, quais fenomenos sao interessantes, que respostas sao aceitaveis
e os organismos e tecnicas adequadas. Essa competiçao nao foi totalmente simetrica, em
que o grau de justificaçao decidiu o resultado (Sapp, 1987). Sapp (1987) argumenta que a
formaçao da Genetica foi o resultado de uma estrategia em que os investigadores que
apoiaram o papel predominante dos genes mendelianos empregaram uma luta pela
autoridade científica. Essa autoridade estava ligada com a institucionalizaçao academica
dessa disciplina e as aplicaçoes sociais que ela poderia prover. O crucial nessa assimetria de
poder que a Genetica obteve em relaçao a areas como a Embriologia foi o seu maior
engajamento em um controle da vida. Programas de melhoramento com base nos princípios
mendelianos foram fontes constantes de legitimaçao para a Genetica como uma disciplina
universitaria. As praticas agropecuarias que empregavam metodos geneticos na soluçao de
problemas economicos específicos forneceram uma ampla fonte de estudantes interessados
nos cursos de Genetica nas universidades (Sapp, 1987).
O poder da Genetica foi exercido, tambem, de uma maneira menos conspícua,
constituído na sua estrutura institucional, pratica e linguística. Sapp (1987) argumenta que
os geneticistas empregaram uma variedade de metaforas político-economicas ao discutir
modos de “controle” genetico na celula, a partir de termos como "monopolio nuclear",
"agentes ditatoriais", "organizaçao democratica", "a celula como um imperio", "republica de
cromossomos”. Essas metaforas, segundo ele, refletem alguma ideologia subjacente dos
geneticistas e serviu como retorica para refletir as relaçoes de poder percebidas entre os
geneticistas e embriologistas.
A partir da Genetica, a base material da evoluçao permitiu tambem o alinhamento
de uma causa mecanica da evoluçao no continuum do gene ao homem. Apesar da palavra
“eugenia” ser expurgada do vocabulario dos arquitetos da Síntese, principalmente apos a
segunda guerra mundial, autores como Dobzhansky, Mayr, Simpson e Stebbins possuíam
versoes do progresso evolutivo e do futuro da humanidade:
É uma qualidade única do homem que ele, pela primeira vez na história
da vida, tem o poder de escolher o seu curso e de influenciar a sua própria
evolução. Seria precipitado, na verdade, tentar prever a sua escolha. Mas
a possibilidade de escolha pode existir. Isso torna racional a esperança
de que em algum momento a escolha pode levar ao que é bom e correto
para o homem. A responsabilidade pela definição e a procura de tal
escolha pertence a todos nós (Simpson, 1967, p. 348).
A Genetica, de certo modo, permitia reduzir a vida (e o homem) na logica fisicalista,
mecanística e materialista da ciencia. Todas essas consideraçoes possibilitaram uma
soberania do seu discurso no pensamento evolutivo. Nessa seara, tambem podemos
reconhecer uma concordancia entre os padroes sociais de herança de propriedades, por um
lado, e as suposiçoes sobre a imutabilidade dos genes e a sua eficiencia causal. As mesmas
sociedades que endossaram a eugenia como uma medida social tambem foram receptivas a
outras formas de determinismo biologico, como o construído no pensamento evolutivo
(Sarkar, 1999).
Dessa forma, uma visada biopolítica no que tange a administraçao e a gestao das
populaçoes estabeleceu fronteiras na Síntese Moderna da Evoluçao. Os casos historicos aqui
discutidos denotam como a organizaçao da Síntese Moderna alem de definir objetos,
tecnicas e instrumentos adequados, reconheceu discursos verdadeiros e falsos. Esse grau de
verdadeiro e falso dos fatores que eram admissíveis na mudança evolutiva foi reforçado por
um conjunto de praticas de origem “epistemicas”, mas tambem foram apoiados sobre um
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suporte institucional, da forma como esse saber foi aplicado na sociedade, valorizado e
atribuído. As escolhas da Síntese Moderna, portanto, nao estao meramente atadas por
criterios científicos da comunidade de evolucionistas, mas contaram tambem com certa
“norma” biopolítica.
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Amanda Souza Barbosa
Taysa Schiocchet 
RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisa ja concluída, na qual
foram analisadas as implicaçoes bioeticas, jurídicas e sociais que permeiam a tomada de
decisoes medico-jurídicas a respeito da internaçao contra a vontade de pessoas que usam
substancias psicoativas de forma abusiva. Durante sua elaboraçao, observou-se a
peculiaridade da concepçao de racismo na obra de Foucault, sobretudo por seu potencial
explicativo a respeito da marginalizaçao de determinados sujeitos. Diante disso, foi
estabelecido como objetivo geral analisar a origem e as características do racismo em
Foucault. Adotou-se a metodologia dialetica e foram realizadas pesquisas bibliografica e
documental. Tem-se como principal resultado a produçao de um artigo científico que
ambienta o racismo no discurso de guerra das raças, evidenciando a sua funçao na era do
biopoder e a sua relaçao com a categoria da anormalidade. Em termos de conclusao, tem-se
que a formulaçao do racismo de Estado delineada por Foucault justifica o poder de morte,
inicialmente proprio da teoria da soberania, mesmo quando o biopoder opera no sentido de
maximizar a vida. Trata-se de um elemento que nao se confunde com o discurso racista,
considerado por Foucault um dos episodios da guerra das raças. Alem de estabelecer
criterios de exposiçao a morte, o racismo a naturaliza inscrevendo na sociedade o
sentimento de purificaçao da vida atraves da eliminaçao dos anormais.
PALAVAS-CHAVE: Racismo de Estado. Biopoder. Anormal.
ABSTRACT: This article was developed from an already completed research, in which the
bioethical, legal and social implications related with taking medical-legal decisions about
the compulsory hospitalization of people who use psychoactive substances abusively were
analized. During the research activities, the peculiarity of racism as designed by Foucault
called the attention, particularly for its potential impact regarding the marginalization of
certain subjects. Therefore, the main objective oh this paper is to analyze the origin and
characteristics of racism in Foucault’s studies. To do so, the dialectical method has been
adopted and a bibliographical and documentary research has been made. Its main result is
the production of a scientific article that insert racism in the discourse of race war,
highlighting his role in the age of biopower and its relationship to the category of
abnormality. The conclusion reached is that state racism, as conceived by Foucault, justifies
the right of death, initially tipical of the theory of sovereignty, even when biopower operates
to maximize life. It is an element distinct of the racial discourse, considered by Foucault one
of the episodes of the race war. In addition to establishing exposure criteria to death, racism
naturalizes the sense of purification of life by eliminating the abnormals in society.
KEYWORDS: State racism. Biopower. Abnormal.
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INTRODUÇÃO
A iniciativa de produzir este artigo e fruto de uma pesquisa ja concluída, na qual
foram analisadas as implicaçoes bioeticas, jurídicas e sociais que permeiam a tomada de
decisoes medico-jurídicas a respeito da internaçao contra a vontade de pessoas que usam
substancias psicoativas de forma abusiva. Foucault foi o autor adotado como teoria de base
por ter descortinado a incidencia de poder sobre a vida e permitir uma abordagem crítica
das representaçoes sociais sobre o uso de drogas. Ao longo da pesquisa, percebeu-se a
peculiaridade da concepçao de racismo na obra do autor, e o seu potencial explicativo em
face da marginalizaçao de diversos membros da sociedade em campos diversos, como o da
saude mental e sexualidade.
Com vistas ao aprofundamento dos estudos sobre o assunto, o presente trabalho tem
como objetivo geral analisar a origem e as características do racismo na obra de Foucault.
Foi adotada a metodologia dialetica e realizadas pesquisas bibliografica e documental. Para
tanto, serao desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: (a) ambientar o surgimento
do racismo na inauguraçao da era do biopoder no seculo XIX; (b) analisar as características
e a funçao do racismo neste contexto; (c) apresentar o surgimento do estado de
anormalidade e de que modo ele conduziu a produçao de um racismo contra os anormais.
Cada um corresponde a um item do desenvolvimento, como descrito a seguir.
No primeiro item, foi traçado o caminho que conduziu ao surgimento da
denominada era do biopoder. Destacou-se a constataçao da insuficiencia da teoria da
soberania para explicar uma sociedade cujas relaçoes de poder se tornaram mais complexas,
se comparada com o paradigma feudal. Nessa linha, foram abordadas as duas tomadas de
poder sobre os corpos ocorridas entre os seculos XIX e XX, respectivamente o poder
disciplinar e a biopolítica da especie humana. Foi anunciada a incompatibilidade entre o
poder de morte, característico da teoria da soberania, e os esforços do biopoder para
promover a vida, indicando-se o racismo como elemento que conciliou esses vetores.
No item seguinte, resgatou-se o processo historico de mudanças do discurso da
guerra das raças, que culminou com o surgimento de um racismo de matriz biologica. O
Estado, detentor exclusivo dos poderes de guerra, passa a agir como defensor de uma raça
em face das ameaças presentes na propria sociedade. Alem de serem esmiuçadas as
características e efeitos do racismo supratranscrito, operou-se a distinçao entre ele o
discurso racista de cunho etnico-racial. E explicitado, ainda, como o racismo se tornou uma
tecnologia fundamental de poder, endogena e mesmo constitutiva da mecanica do biopoder,
constituindo fonte legitimadora do poder matar em tempos de fazer viver.
No terceiro e ultimo item do desenvolvimento, no intuito de continuar a delinear a
noçao de racismo na obra de Foucault, foi abordado o processo de construçao do estado de
anormalidade. Desde que o saber psiquiatrico se atribuiu a capacidade de dar respostas aos
crimes sem razao, ele passou por transformaçoes que ampliaram o seu campo de incidencia
para alem da patologia, adquirindo uma ampla ingerencia nas condutas humanas. Essa zona
de perigo denominada de estado de anormalidade, justificada pela teoria da degeneraçao,
fez emergir um racismo contra o anormal. Logo, os anormais, degenerados ou transviados
sao o principal destinatario do racismo de Estado, por isso a importancia do seu estudo para
se atingir o objetivo deste trabalho.

DA TEORIA DA SOBERANIA À ERA DO BIOPODER: AS SUCESSIVAS TOMADAS DE
PODER SOBRE OS CORPOS
O poder, na otica foucaultiana, e compreendido como uma multiplicidade de
correlaçoes de força, articulada em cadeia, cuja cristalizaçao institucional toma forma nos
aparelhos estatais, na lei e nas hegemonias sociais. O poder nao e estrutura, instituiçao,
potencia, tampouco e sinonimo de dominaçao. Foucault o descreve como uma serie de
relaçoes desiguais e moveis, que atravessam toda a sociedade. Foi no poder que incide sobre
a vida que o autor mais deteve as suas investigaçoes, bem como no modo em que se
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articulam os dispositivos de dominaçao (FOUCAULT, 1999a, p. 91-93). Em sua obra,
destacam-se as suas formulaçoes sobre o biopoder, cuja genese e características passam a
ser exploradas.
Foucault (1999b, p. 286-299) observou que a teoria da soberania conseguia
abranger a mecanica geral do poder das sociedades de tipo feudal (relaçao
soberano/sudito), mas tornou-se insuficiente para uma analise adequada das relaçoes de
poder em uma sociedade política e economicamente transformada pelos processos de
industrializaçao e explosao demografica. Dentre os seus atributos fundamentais estava o
direito de vida e de morte, titularizado pelo soberano. A ele caberia “fazer morrer” e “deixar
viver”. A rigor, o sudito nao era vivo nem morto de pleno direito, condicionado o seu estado
a vontade do soberano, cujos poderes produziam efeitos sobretudo quando ele podia matar.
A partir do seculo XVIII, a insuficiencia da teoria da soberania foi confirmada pelo
surgimento de uma nova mecanica de poder. Trata-se de um poder que incide sobre os
corpos, extraindo-lhes tempo/trabalho e mantendo-os doceis, cujo exercício se da por
mecanismos permanentes de vigilancia e controle. Foucault o denominou de “poder
disciplinar”. A tecnica do poder disciplinar incide sobre o homem-corpo, impondo-o uma
relaçao de utilidade-docilidade. O homem vivo, individualmente considerado, deve ser
vigiado, treinado, utilizado e punido, para que faça o que se quer da maneira que e
determinada (FOUCAULT, 2004, p. 117-118).
Essa passagem e marcada pela troca do eixo político da individualizaçao. No regime
feudal, a individualizaçao era “ascendente”: quanto mais poder e privilegio uma pessoa
reunisse, mais era marcada enquanto indivíduo por rituais, discursos e ate representaçoes
plasticas. No regime disciplinar, a individualizaçao e “descendente”. O exercício do poder,
agora mais anonimo e funcional, torna individualizado aquele sobre o qual ele incide por
meio de fiscalizaçoes, observaçoes e medidas comparativas. A individualidade do homem
memoravel e substituída pela individualidade do homem calculavel (FOUCAULT, 2004, p.
160-161).
E a partir desse momento que as ciencias do homem se tornam possíveis, quando
posta em funcionamento uma nova anatomia política do corpo. Um segundo giro ocorreu na
segunda metade do seculo XVIII. Surgiu uma nova tecnologia de poder, voltada ao homemespecie, a saber, ao corpo geral formado pela multiplicidade de indivíduos que esta sujeito
a processos proprios da vida, como o nascimento, a doença, a reproduçao e a morte. Ela nao
excluiu a tecnica disciplinar, antes a utilizou para se implantar em outro nível. A primeira
tomada de poder sobre os corpos, que se deu consoante um modelo de individualizaçao, foi
seguida por uma segunda tomada de poder, desta vez massificante, denominada por
Foucault (1999b, p. 289) de biopolítica da especie humana.
Os primeiros objetos de saber da biopolítica foram os processos de natalidade,
mortalidade e longevidade, atraves de mediçoes estatísticas e demografias. Ao lado das
grandes epidemias, sao estudadas as endemias, a saber, a forma, natureza, extensao, duraçao
e intensidade das doenças mais recorrentes. O interesse advem da dificuldade em elimina las e de se tratar de um fator permanente que subtrai as forças, diminui o tempo de trabalho
e eleva os custos economicos em dois sentidos – pela produçao nao realizada e pelo custo
dos tratamentos. Esse campo de investigaçao inaugurado pela biopolítica ira tornar a
higiene publica a maior funçao da Medicina, de onde derivam os organismos de coordenaçao
dos tratamentos medicos, de centralizaçao e normalizaçao do saber (FOUCAULT, 1999b,
290-291).
As funçoes da tecnologia de poder que caracterizam a biopolítica sao distintas em
relaçao aos mecanismos do poder disciplinar. A elaboraçao de previsoes, estatísticas e
mediçoes desses fenomenos globais nao visa modifica-los, mas sim intervir no conjunto das
determinaçoes desses fenomenos gerais, para controlar sua probabilidade e compensar
seus efeitos na populaçao. Trata-se de estabelecer mecanismos reguladores capazes de
assegurar compensaçoes e manter em equilíbrio o que ha de aleatorio nesses fenomenos.
Sobre o homem-especie, alem de uma disciplina, pairara uma regulamentaçao (FOUCAULT,
1999b, p. 294).
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De acordo com Foucault (2008, p. 11), o poder disciplinar e a biopolítica inauguram
a denominada “era do biopoder”. Nas suas palavras, o biopoder seria “[...] o conjunto dos
mecanismos pelos quais aquilo que, na especie humana, constitui suas características
biologicas fundamentais vai poder entrar numa política, numa estrategia política, numa
estrategia geral de poder” (FOUCAULT, 2008, p. 3). Mendieta (2014a, p. 43) explica que o
biopoder designa aquilo que tornou a vida e seus mecanismos algo calculavel, tornando o
saber-poder o principal agente de transformaçao da vida humana.
Tem-se, entao, dois polos entre os quais se organiza o poder sobre a vida: a disciplina
do corpo e as regulaçoes da populaçao. O primeiro corresponde ao poder disciplinar, a
anatomo-política do corpo humano, que se concentra em extrair dos corpos as suas aptidoes
e forças, a adestra-los para que permaneçam doceis e uteis enquanto integrados a um
sistema de controle economico. O segundo polo e o da biopolítica, voltado ao homemespecie, a intervençao e regulaçao de processos biologicos no ambito populacional. Essa
tecnologia de poder, que ao mesmo tempo se volta para os desempenhos do corpo e para os
processos da vida, tem como seu grande objetivo investir sobre a vida. A administraçao dos
corpos e a gestao da vida, estes sao os elementos que compoem a era do biopoder
(FOUCAULT, 1999a, p. 139).
Enquanto o soberano tinha o poder de “fazer morrer” e “deixar viver”, a biopolítica
se especializara em “fazer viver”. Esse poder, tambem denominado de regulamentaçao,
consiste em “fazer viver” e “deixar morrer”. As mudanças nas tecnologias de poder
conduziram a desqualificaçao progressiva da morte. Quando o poder redireciona o seu eixo
do “fazer morrer” para o “fazer viver”, concentrando-se nas formas de aumentar a vida e
controlar as suas eventualidades, a morte passa a representar o termo desse poder. Por isso,
a morte deixa de ser movel de grandes ritualizaçoes, transformando-se em algo privado e
vergonhoso (FOUCAULT, 1999b, p. 294-295).
Diante disso, para que pudesse provocar a morte, o biopoder precisou lançar mao do
racismo, discurso que lhe sera constitutivo. Isto se da porque a racionalidade política do
biopoder incide sobre uma populaçao concebida como um contínuo de vida. O racismo ira
oferecer as condiçoes que tornam aceitavel provocar a morte em uma sociedade de
normalizaçao. Foucault chega a afirmar que o racismo e a tanatopolítica do Estado
totalitario, a qual constituiria, ao lado da biopolítica, faces de uma mesma racionalidade
política cujo fim e o controle sobre a vida (MENDIETA, 2007, p. 147-148). Os contornos do
racismo a que Foucault se refere serao analisados a seguir.

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÃO DO RACISMO DE ESTADO: A CONCILIAÇÃO DO
BIOPODER COM O PODER SOBERANO DE “FAZER MORRER”
Foucault (1999b, p. 53-59), ao analisar as relaçoes de poder e as tecnicas de
dominaçao sob a otica da guerra, partiu do princípio de que a política e a guerra continuada
por outros meios. Essa ideia, ja existente entre os seculos XVII e XVIII, somente se tornou
marcante a partir de Clausewitz. Ao final da Idade Media, ocorreu uma ruptura: o Estado,
dotado de instituiçoes militares, substituiu a pratica cotidiana da guerra. O estado de
“guerra privada” que marcou o período medieval cedeu espaço a uma guerra concentrada
nas fronteiras, direcionada aos inimigos externos, frutos da relaçao de ameaça e violencia
entre os Estados.
Paulatinamente, as praticas e instituiçoes de guerra foram se concentrado em torno
de um poder central, ate o ponto que somente o poder estatal poderia deflagrar a guerra e
controlar os seus instrumentos, processo denominado por Foucault (1996, p. 45-47) de
“estatizaçao da guerra”. Nesse momento de mudanças, em que a guerra foi afastada para as
fronteiras, surgiu o discurso da guerra enquanto relaçao social permanente, como
fundamento de todas as relaçoes e instituiçoes de poder. O autor chega a dizer que a lei nao
selou a paz, sendo-lhe a guerra subjacente. Essa frente de batalha contínua que atravessa
toda a sociedade inviabiliza a existencia de um sujeito neutro. Todos sao, necessariamente,
adversarios de alguem.
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De acordo com Foucault (1999b, p. 194-201), ate o seculo XVII o fenomeno “guerra”
era identificado ao confronto entre duas massas. A partir dos estudos de Boulainvilliers,
passou-se a compreender que a guerra penetra em toda relaçao social, subdividindo-se em
diversos canais. A guerra foi descrita por ele como um estado permanente entre grupos que
se opoem ou se aliam, civilizando uns aos outros. Os lados do embate ja nao obedecem a
uma estrutura binaria. A guerra e generalizada e ira percorrer todo o corpo social.
Boulainvilliers, pela primeira vez, teceu a historia dos suditos, dos povos, passando-se ao
outro lado da relaçao de poder. Ele recusava o modelo jurídico da soberania, descrevendo a
relaçao de poder em termos historicos de dominaçao e de jogo entre as relaçoes de força.
Na primeira metade do seculo XIX, paralelamente a conformaçao do discurso
revolucionario em termos de luta de classes, insistiu-se numa codificaçao de luta de raças
no sentido biologico e medico do termo, momento em que surgiu o racismo de Estado. Este
ultimo mudou o alvo e a funçao da luta das raças. Esta viu seu tema originario – as batalhas,
invasoes e pilhagens – passar a ser a luta pela vida, pautada na diferenciaçao das especies e
na identificaçao das raças mais bem adaptadas. A estrutura binaria da sociedade e
substituída por uma estrutura monística: um corpo social uno ameaçado por elementos
heterogeneos, como o estrangeiro, o transviado, os anormais (FOUCAULT, 1999b, p. 94-95).
A guerra das raças assumiu, portanto, duas transcriçoes: uma de ordem biologica, e
outra em termos de luta de classes. Foi sobre o desenvolvimento da primeira transcriçao,
que consubstancia um racismo biologico-social, que Foucault se debruçou (1996, p. 56-57).
Nesse contexto, tem-se o cenario de uma raça verdadeira e unica, polo de concentraçao de
poder, em oposiçao a tudo aquilo que representar um perigo ao seu patrimonio biologico. O
discurso da guerra de raças passa a funcionar como princípio de segregaçao, eliminaçao e
normalizaçao de uma dada sociedade. Esse racismo de Estado, que uma sociedade exercera
contra si mesma, se delineia como um racismo interno de purificaçao permanente no
começo do seculo XX.
O Estado deixa de servir de instrumento de uma raça contra a outra, e passa a ser o
guardiao da integridade e da pureza de uma unica raça. Mendieta (2007, p. 148) esclarece
que, neste momento, a guerra das raças se transformou na guerra de uma raça (unidade
biologica) contra suas ameaças. Para Foucault (1999b, p. 95-96), essa inflexao reverteu o
discurso das raças em proveito da soberania conservadora do Estado, cuja força passa a ser
assegurada por tecnicas medico-normalizadoras. Ainda de acordo com ele: “A soberania do
Estado transformou-se assim no imperativo da proteçao da raça, como uma alternativa e
uma barragem para o apelo revolucionario, que derivaria, ele proprio, desse velho discurso
das lutas, das decifraçoes, das reivindicaçoes e das promessas” (FOUCAULT, 1999b, p. 96).
Viu-se que a expansao do racismo advem da necessidade de se justificar o poder de
matar em tempos de biopoder, em que o “fazer viver” e a finalidade de todos os dispositivos,
sejam eles de ordem disciplinar ou reguladora. O racismo representa um corte no domínio
da vida, um criterio atraves do qual e possível distinguir e hierarquizar as raças, qualifica las entre boas e mas, superiores e inferiores. Com base nesse juízo, torna-se possível definir
o que deve viver e o que deve morrer. Na era do biopoder, portanto, tornou-se fragmentavel
o contínuo biologico da especie humana, bem como defasados uns grupos em relaçao aos
outros dentro de uma mesma populaçao (FOUCAULT, 1999b, p. 305).
O racismo assume, ainda, uma segunda funçao: inscrever na sociedade, de maneira
positiva, uma relaçao de tipo guerreira e biologica, que atribui a morte das raças inferiores
o meio para que a vida em geral se torne mais sadia e mais pura. O inimigo nao sera mais o
adversario político, mas sim aqueles que expoem a populaçao em geral a um perigo de
ordem biologica. Portanto, o imperativo da morte so sera possível em um sistema de
biopoder se ligada diretamente a eliminaçao de um perigo a propria especie ou raça.
Foucault (1999b, 305-306) arremata: “A raça, o racismo, e a condiçao de aceitabilidade de
tirar a vida numa sociedade de normalizaçao”.
A referencia a “morte” nao deve ser compreendida no seu sentido literal. De acordo
com Foucault (1999b, p. 305-312), encontra-se abrangida nesta noçao toda forma indireta
de matar, como o fato de expor ou aumentar os riscos de morte, a morte política, a expulsao,
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a rejeiçao, dentre outros. Mais do que eliminar a raça adversa, a guerra ira se revelar uma
forma de regenerar a propria raça a partir da eliminaçao de raças inferiores, condiçao
atribuída ao criminoso, aos loucos, aos anormais. O racismo e o elemento conciliador entre
o biopoder e o direito de matar proprio do poder soberano. Essa mecanica teve sua
expressao maxima no Estado nazista. Contudo, essa conjugaçao entre “fazer morrer” e “fazer
viver” estara presente em todos os Estados modernos, em ambos os perfis capitalista e
socialista.
Portanto, o discurso de guerra das raças constituira o elemento articulador entre as
disciplinas e a biopolítica, ao conjugar a maximizaçao das forças produtivas e da vitalidade
das populaçoes com o deixar a margem aqueles indivíduos considerados provenientes de
uma raça inferior, aqueles que se pode deixar morrer. Nessa configuraçao, o poder de matar
nao e o de propriamente provocar a morte, mas sim o de estabelecer a aceitaçao da morte
do outro – sendo esse outro, notadamente, os anormais, os loucos, os degenerados, sob o
argumento de que com seu sacrifício a vida em geral sera mais saudavel e pura (CAPONI,
2012, p. 94-95).
Ve-se que, na obra foucaultiana, o termo racismo deve ser lido com cautela, pois nao
assume o sentido corrente da linguagem. O proprio autor esclarece que nao tinha como
objetivo resgatar a historia do discurso racista, a saber, da consciencia de pertencer a uma
raça e do desenvolvimento de mecanismos de exclusao, desqualificaçao ou ate mesmo
destruiçao física de uma determinada raça. O racismo seria um episodio particular e
localizado do universo discursivo da guerra das raças. O que buscou entender foi o
surgimento, no Ocidente, de uma analise do Estado calcada em uma estrutura social dividida
em conjuntos diferenciados e contrapostos, imersos em um estado de guerra permanente
(FOUCAULT, 1996, p. 75).
Portanto, o discurso da guerra das raças e o discurso racista se relacionam, mas nao
se confundem. O racismo e um dos episodios desta luta das raças, no qual termos sociobiologicos foram utilizados para fins conservadores e de dominaçao colonial. O racismo de
Estado, de matriz biologica, tem um importante papel na sociedade de normalizaçao. Na era
do biopoder, cujo grande objetivo e prolongar a vida e multiplicar as suas possibilidades,
surge o problema de justificar o poder de matar, de expor a morte nao so os seus inimigos,
mas os seus proprios cidadaos. Tal justificativa so sera possível em termos de racismo
(FOUCAULT, 1999b, p. 71-75, 304).
O racismo ao qual se refere, pois, e a fonte legitimadora da aceitaçao da morte, ainda
que indireta, de todo aquele que representar uma ameaça biologica ao corpo social. Ele
assegura a funçao de morte na economia do poder ao reproduzir o princípio de que a morte
do outro equivale ao reforço biologico de si mesmo, enquanto membro de uma raça. O
racismo de Estado vai alem do odio de uma raça contra a outra. Sua especificidade reside na
condiçao de tecnologia de poder a que o Estado recorre para exercer o seu poder soberano
de morte (FOUCAULT, 1996, p. 208-209). Em continuidade a tentativa de apresentaçao do
que Foucault chamou de racismo, passa-se ao estudo dos seus principais destinatarios – os
anormais.

ANORMALIDADE E DEGENERAÇÃO: COMO O BIOPODER CRIOU SEU PRÓPRIO
INIMIGO
O domínio da anomalia se delineou no seculo XIX a partir de tres figuras: o monstro
humano, o indivíduo a ser corrigido (ou incorrigíveis) e o onanista. Somente foi possível se
falar numa genealogia da anormalidade quando fora estabelecida uma rede regular de saber
e poder que reuniu os poderes político-judiciarios, o saber das tecnicas pedagogicas e os
poderes que investem o corpo dos indivíduos, sistemas que agiram separadamente em
relaçao a cada uma das figuras mencionadas ao longo dos seculos XVII e XVIII. O processo
de formulaçao da anormalidade se confunde com a propria fundaçao da psiquiatria como
saber medico e com o desenvolvimento de tecnicas de normalizaçao das condutas em geral
(FOUCAULT, 2010, p. 50-52).
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Este processo teve como locus principal o ponto de encontro entre Direito e
Psiquiatria. Ainda na epoca dos crimes emblematicos, como o caso de Henriette Cornier, a
mecanica judiciaria foi surpreendida por uma serie de delitos em que nao se conseguia
identificar a razao do crime. Para ser deflagrada a puniçao, exigia-se uma afirmaçao explícita
da racionalidade do autor e sua superposiçao aos interesses subjacentes ao ato. Diante do
ato sem razao, o sistema punitivo se via embaraçado e impelido a recorrer ao discurso
psiquiatrico, que se apresentou como sendo capaz de detectar antecipadamente os sinais da
doença mental e os perigos que ela implica (FOUCAULT, 2010, p. 94-104).
Fica patente a complementariedade entre as limitaçoes do sistema penal e os
desejos da psiquiatria em firmar o seu saber como exercício de poder. Neste momento, surge
um novo objeto ao saber psiquiatrico: “A analise, a investigaçao, o controle psiquiatrico vao
tender a se deslocar [...] do que ele [o doente] e capaz de compreender para o que ele e capaz
de cometer, do que ele pode conscientemente querer para o que poderia acontecer de
involuntario em seu comportamento” (FOUCAULT, 2010, p. 121). Essa reorganizaçao no
nucleo da psiquiatria ira tornar sintoma de transtornos mentais, alem dos episodios de
delírio, qualquer discrepancia da conduta em relaçao a referenciais predeterminados,
sobretudo a infancia.
Com isto, passa a integrar o seu domínio todas as condutas humanas possíveis, agora
inseridas no eixo voluntario-involuntario. Alem disso, essa mudança em seu objeto ira
proporcionar uma relaçao direta com todos os disturbios organicos e funcionais tratados
pela Medicina, sobretudo os neurologicos. A Medicina e a Psiquiatria passam a se comunicar
nao so no que toca aos aspectos formais de organizaçao do saber, mas tambem ao conteudo
(FOUCAULT, 2010, p. 135-138). A partir dessas mudanças, a psiquiatria deixa de se
concentrar nas doenças e processos patologicos, dedicando-se doravante aos denominados
estados de desequilíbrio.
As condutas nao patologicas, mas tidas por anormais pelo contexto em que ocorrem,
passam a ser policiadas pelo aparato psiquiatrico, restando as doenças um papel secundario
em relaçao a este fenomeno, ao estado de anomalia. A Psiquiatria se estabelece, entao, como
instancia geral das condutas e conquista o estatuto de saber medico. Paradoxalmente, a
psiquiatria surgiu atribuindo a loucura o status de doença e, para generalizar o seu domínio
e manter (alem de aprofundar) os vínculos com a Medicina, recorreu a despatologizaçao do
seu objeto. Essa passagem demandou diversas mudanças em sua nosografia, ate que se
chegou a noçao de “estado”, uma condiçao que ja insere a pessoa na anormalidade e de onde
pode advir quaisquer tipos de doença, física e/ou psicologica (FOUCAULT, 2010, p. 269-273).
Essa nova nosografia foi formulada no ambito da teoria da degeneraçao. A
degeneraçao, a grande e mais importante categoria dessa nova Psiquiatria, representa a
medicalizaçao do anormal, a transformaçao de uma zona de perigo em patologia. A partir
de entao, a psiquiatria tera ingerencia indefinida no comportamento humano, desde os
estados de anormalidade ate a manifestaçao de uma doença. Esse estado anormal ou de
degeneraçao, por ser considerado hereditario e definitivo, afasta a psiquiatria da busca pela
cura. Sua funçao primeira sera a de manter a ordem e proteger a sociedade dos perigos que
podem advir da conduta daqueles em estado anormal, tornando-se um importante
mecanismo de controle social (FOUCAULT, 2010, p. 276-277).
A teoria da degeneraçao bem representa o ponto de articulaçao entre o poder
disciplinar e o poder regulamentador. Vide, como exemplo, a sua incidencia no tratamento
conferido a sexualidade. Quando esta e considerada irregular, sao produzidas duas ordens
de efeitos: uma sobre o corpo, pois um corpo indisciplinado estaria sujeito a ser punido por
diversas doenças, e uma sobre a populaçao, na medida em que se acreditava na
hereditariedade desses traços, que seriam transmitidos a descendencia indefinidamente. A
essa oposiçao entre organismo e populaçao, Foucault (1999b, p. 300-301) atribui a intensa
valorizaçao medica da sexualidade no seculo XIX.
A partir da noçao de degeneraçao e a sua associaçao a ideia de hereditariedade, a
Psiquiatria deu lugar a um racismo contra o anormal, contra aqueles portadores de um
estado, defeito ou estigma que poderao transmitir a sua descendencia, de maneira aleatoria,
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as consequencias imprevisíveis do mal que carregam consigo. Esse racismo sera o movel
para a detecçao, no interior de uma mesma sociedade, de todos aqueles que representam
um perigo. Aqui, a psiquiatria funciona essencialmente como defesa social, deflagrando-se
uma “caça aos degenerados”, aos perigosos, incuraveis e inacessíveis a pena (FOUCAULT,
2010, p. 277-278).
Os discursos medico, científico e criminologico legitimaram esse poder de morte
que, ao longo do seculo XIX, perpassou a colonizaçao, as guerras e o controle da reproduçao
dos anormais (CAPONI, 2012, p. 94-95). A hierarquizaçao das raças, bem como a
identificaçao das ameaças (biologicas) a uma dada sociedade, se apoiam na produçao de
verdades. O proprio exercício do poder pressupoe mecanismos que produzam efeitos de
verdade, discursos que todos sao forçados a (re)produzir, sendo um importante meio de
veiculaçao as regras de direito. A tríade poder, direito e verdade estaria por detras das
relaçoes de poder que perpassam e constituem o corpo social (FOUCAULT, 1999b, p. 28-31).
E no discurso, concebido como uma serie de segmentos descontínuos, que se
articulam poder e saber. A sua funçao, em termos taticos, nao e uniforme nem estavel.
Dividir o mundo entre discursos admitido/excluído ou dominante/dominado nao e possível.
O que ha e uma multiplicidade de elementos discursivos que poderao funcionar em
estrategias diferentes. Inclusive, formulas identicas podem ser utilizadas para objetivos
opostos. Essa trama discursiva pode ser compreendida como um jogo complexo e instavel,
em que o discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeito do poder, alem de
obstaculo e ponto de resistencia (FOUCAULT, 1999a, p. 101-103).
Fiore (2008, p. 142), na esteira do ponto de vista foucaultiano, descreve os saberes
como regimes de verdade, tendo o saber medico se constituído em um “[...] terreno
movediço das verdades a respeito da vida e da morte, do normal e, principalmente, do
patologico”. Com isto, nao se pretende recair em um total niilismo, devendo-se ter em mente
que os saberes se articulam com a realidade em que sao produzidos ao mesmo tempo que a
produz. Nao se trata de negar a doença, a cura ou seu alívio, mas ter em mente que estas sao
verdades materializadas por um corpo de discursos e praticas ate entao considerados
eficientes na resoluçao dos problemas instituídos pelo proprio saber medico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A era do biopoder foi inaugurada pela ação simultânea do poder disciplinar e da
biopolítica na gestão da vida humana. Embora esse fenômeno tenha sido identificado por
Foucault ainda na modernidade, parece não haver dúvidas sobre sua atualidade e
ingerência nas relações sociais travadas no século XXI. Desde o âmbito mais local e
individual, até os fenômenos populacionais, o biopoder se faz presente investindo na
maximização da vida e no controle de suas eventualidades. Inverteu-se a lógica da teoria da
soberania: se antes o soberano poderia “fazer morrer” e “deixar viver”, essa nova mecânica
de poder implantou uma nova lógica, a de “fazer viver” e deixar morrer”.
Nesse cenário, com a estatização da guerra surgiu o problema de como justificar a
exposição à morte de determinados membros de uma mesma sociedade. Ao contrário do
que se imagina, o surgimento dos Estados e de um sistema jurídico não selou a paz, sendolhe a guerra subjacente e permanente. Foucault, partindo da ótica do discurso da guerra das
raças, apontou que esse discurso assumiu duas transcrições: uma de matriz biológica e a
outra afinada com o discurso de luta de classes. Sob a primeira apresentação ele dedicou os
seus estudos. O racismo prega a eliminação das raças consideradas inferiores, que
constituem uma ameaça de ordem biológica a um dado grupo social.
Além disso, o racismo inscreve uma crença: o que faz uma sociedade aceitar a
exposição à morte de alguns de seus membros é acreditar que, com seu afastamento ou
eliminação, a vida no corpo social se torna mais pura. O continuum de vida passa a ser
fragmentado, constituindo o racismo o critério de corte entre quem deve morrer e quem
deve viver. Com isso, a inicial incompatibilidade entre o “fazer viver”, característico do
biopoder, e o “fazer morrer”, da teoria da soberania, resta superada. O racismo de Estado,
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de ordem biológica, irá conferir ao poder que investe sobre a vida a possibilidade de expor
à morte todo aquele que esteja à margem dos seus tentáculos normalizadores.
Portanto, vê-se que a concepção do racismo na obra foucaultiana é uma das suas
possíveis transcrições na esteira de um discurso maior, que é o da guerra das raças. Por isso,
ela não se confunde com o racismo de nota étnica-racial, fortemente associado à população
negra no Ocidente. O saber psiquiátrico teve papel importante na conformação do racismo
que ora se apresenta, promovendo-o e conferindo-lhe legitimidade científica em face dos
anormais – pessoas dotadas de um estado de anormalidade hereditário e permanente, que
representam uma ameaça à sociedade. Medicina e Direito passaram a constituir um polo de
produção de verdades sobre o anormal, sobretudo na esfera criminal.
O racismo de Estado apresentado por Foucault, portanto, além de constituir um
critério de hierarquização de raças no seio de uma mesma sociedade, exerce a função de
compatibilizar o biopoder com o poder de provocar a morte que remonta à teoria da
soberania. Trata-se de uma tecnologia de poder que cria e se ampara no sentimento social
de purificação da raça quando da exposição à morte daqueles que representam uma ameaça
de fundo biológico, bem como encontra uma fonte legitimadora no saber médicopsiquiátrico que oferece os meios de identificação dessa ameaça, por meio da produção de
verdades que construíram a figura do anormal.
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Daiana Bastos da Silva1
Helena Venites Sardagna2
RESUMO: Esse estudo discute dados sobre os processos pedagogicos inclusivos em seis
escolas indígenas da abrangencia da 11º Coordenadoria de Educaçao da Regiao Litoral
Norte, tomando os dialogos como formas de exercer poder, numa inspiraçao foucaultiana. O
objetivo foi compreender como se dao os processos pedagogicos inclusivos nas escolas
indígenas pesquisadas e entender de que forma se estabelecem os dialogos nesses
processos, a partir da concepçao de que nao ha relaçao sem poder. A abordagem
metodologica e qualitativa, uma vez que envolve a obtençao de dados descritivos, obtidos
no contato direto com a situaçao de enfoque. As informaçoes foram obtidas em diario de
campo, bem como em entrevistas semiestruturadas com os professores atuantes nas escolas
e com seus gestores. A pesquisa demonstra que a constituiçao de ensino, bem como sua
estrutura organizacional, nessas escolas, esta atrelada a concepçao de autoridades
indígenas e de sua funcionalidade, baseada na interaçao da normativa legal, ou seja, sobre a
vigilancia do Estado, e, em compatibilidade, pelos fundamentos da cultura indígena,
buscando-se sempre uma re/adaptaçao pedagogica que atenda as demandas, atraves dos
dialogos, entendidos nesse estudo como instrumentos de poder. O conceito de
governamentalidade que para Foucault, sao taticas que exercem poder na populaçao de
modo a conduzir condutas por dispositivos de segurança, foi empregado como ferramenta
para olhar os processos inclusivos nas escolas pesquisadas. O estudo tambem destaca
elementos de compreensao desse processo, a partir da concepçao dos indígenas, e do
Estado.
PALAVRAS-CHAVE: Educaçao indígena. Exercício de poder. Processos inclusivos.
ABSTRACT: This study discusses data on the inclusive educational processes in six Indian
schools of the scope of the 11th Coordination of Education in Region North Coast, taking
dialogues as ways of exercising power, in a foucaultian inspiration. The objective was to
understand how are provided inclusive educational processes in the surveyed Indian
schools and understand how to establish dialogue in these processes, from the conception
that there is no relationship without power. The methodological approach is qualitative,
since it involves obtaining descriptive data obtained in direct contact with the focusing
situation. The information was obtained in a field diary, as well as semi-structured
interviews with teachers working in schools and with their managers. The research shows
that the educational establishment as well as its organizational structure, in these schools,
is linked to the concept of indigenous authorities and their functionality, based on the
interaction of legal regulations, it means under the State supervision, and in compatibility,
the fundamentals of indigenous culture, seeking always a re / pedagogical adaptation that
meets the demands, through dialogue, defined in this study as instruments of power. The
concept of governmentality that for Foucault, are tactics that have power in the population
so as to lead pipes for safety devices, was employed as a tool to look at inclusive processes
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in the surveyed schools. The study also highlights understanding elements of this process,
from the design of the natives, and the state.

INTRODUÇÃO
Antes de contextualizar o cenario da pesquisa, faz necessario apresentar alguns
elementos que situam os povos indígenas no Brasil. A populaçao indígena, segundo dados
do IBGE, atraves do Censo de 2010, ja atingiu 896.917 pessoas no territorio nacional, sendo
42,3% fora das terras indígenas, mais precisamente 379, 534 mil pessoas e os outros 57 7%,
ou seja, 517.383 mil pessoas, instaladas em terras indígenas. Sao 385 municípios no Brasil
que possuem escolas indígenas, chegando a um total de 2.872 escolas.
Na regiao de abrangencia da 11ª Coordenadoria Regional de Educaçao (11ª CRE),
existem seis escolas indígenas em funcionamento. As seis escolas pesquisadas localizam-se
em terras indígenas, e todas situadas na Regiao Litoral Norte, nos municípios de: Osorio
(Estrada do Mar - Reserva Indígena) 3; Maquine (Guarani/Barra do Ouro - Tradicionalmente
Ocupada), Caraa (Varzinha – Tradicionalmente Ocupada); Capivari do Sul (Rio Capivari/
Porai – Reserva Indígena); Riosinho (Reserva Indígena); Torres. Essas escolas atendem a
108 alunos indígenas.
Com essa demanda e visibilidade, o Estado como gestor, volta-se a questao
educacional indígena. Devido a uma sustentaçao legal e de subjetividade social constituída,
de que e do Estado a responsabilidade de atender as demandas sociais, onde por meio de
políticas publicas inclusivas, o Estado Moderno tem historicamente buscado o maximo de
resultado com o mínimo empregado. Nao desconsiderando essa abordagem, o presente
estudo analisa os processos inclusivos nas comunidades indígenas sob as lentes do campo
conceitual foucaultiano, em especial o conceito de biopolítica, compreendendo esses
processos como forma de regulamentaçao e regulaçao da vida da populaçao. Neste sentido,
foi importante tambem o conceito de governamentalidade como forma de conduzir as
condutas da populaçao (FOUCAULT, 1992).
Nao obstante, transcorremos no campo geral da pesquisa sobre os processos
inclusivos nas escolas de comunidades indígenas e, mais especificamente tematizando o
dialogo como forma de exercer poder no processo. Problematizamos algumas questoes
como: de que forma os processos inclusivos se materializam na educaçao indígena a partir
de seis escolas indígenas situadas na Regiao Litoral Norte? Como as relaçoes se estabelecem
e que estrategias sao evidenciadas nesses processos?
Partimos do pressuposto de que pelas conceituaçoes se dao as relaçoes de poder,
levando em conta que essas relaçoes se articulam e implicam no processo educacional
indígena como um todo. Tambem entendemos que a inclusao nao e uma superfície lisa, a
partir da qual se tem um lugar de chegada, uma forma ideal de se estabelecer, podendo ser
uma forma de exercício de poder sobre o indivíduo, com regulaçoes e regulamentaçoes
proprias no exercício da governamentalidade4. Tomamos tambem os dialogos inclusivos nas
De acordo com a legislação vigente (CF/88, Lei 6001/73 – Estatuto do Índio, Decreto nº 1775/96),
as terras indígenas podem ser classificadas nas seguintes modalidades: Terras Indígenas
tradicionalmente Ocupadas; Reservas Indígenas; Terras Dominiais e Interditadas. Onde as terras
tradicionalmente ocupadas, são as terras que trata o art. 231 da Constituição Federal de 1988,
direito originário dos povos indígenas, cujo processo de demarcação é disciplinado pelo decreto nº
1775/96. E as reservas indígenas compreendem as terras doadas por terceiros, adquiridas ou
desapropriadas pela União, que se destinam à posse permanente dos povos indígenas. São terras
que também pertencem ao patrimônio da União, mas não se confundem com as terras de ocupação
tradicional. Existem terras indígenas, no entanto, que foram reservadas pelos estados-membros,
principalmente durante a primeira metade do século XX, que são reconhecidas como de ocupação
tradicional. (BRASIL. FUNAI, 2015).
4 Alfredo Veiga Neto “renomeia” o conceito de governamentalidade de Michel Foucault como
governamento. “Usamos governamento para designar todo o conjunto das açoes _ dispersadas,
disseminadas e microfísicas do poder_ que objetivam conduzir ou estruturar açoes.” (VEIGA-NETO;
LOPES, 2007, p. 952
3
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escolas pesquisadas como instrumentos de conduçao de condutas. Nesse sentido, a inclusao
seria um conjunto de praticas e açoes direcionadas que redundam na conduçao da conduta
desse sujeito dito incluído, que, na concepçao de governamentalidade, funciona como
dispositivo de segurança nesses processos de conduçao.
Foi durante o processo de coleta de dados, e de ocorrencia da pesquisa que foi
emergindo o exercício analítico que nao considera o resultado por si so.

A EDUCAÇÃO INDÍGENA: ALGUNS APONTAMENTOS
No seculo XVI, por imposiçao dos Jesuítas, a educaçao ofertada aos índios tinha sua
base metodologica pautada na catequizaçao e civilizaçao e se constituía na integraçao
forçada dos índios a sociedade.
A partir da Constituiçao Federal de 1988, as políticas publicas para a educaçao
escolar indígena começam a ganhar enfase, pois ha um reconhecimento da diversidade das
sociedades indígenas no Brasil, e consequentemente uma multiplicidade cultural. A
Constituiçao traz em seu art.210, inciso 2°, que: “O ensino fundamental regular sera
ministrado em língua portuguesa, assegurada as comunidades indígenas tambem a
utilizaçao de suas línguas maternas e processos proprios de aprendizagem”. (BRASIL, 1988).
Portanto, começamos a evidenciar uma preocupaçao com a garantia de direitos em
relaçao a preservaçao cultural indígena.
A Constituiçao Estadual do Rio Grande do Sul, de 1989, no Art. 265, discorre sobre
os índios:
O Estado proporcionará às comunidades indígenas o ensino regular,
ministrado de forma intercultural e bilíngüe, na língua indígena da
comunidade e em português, respeitando, valorizando e resgatando seus
métodos próprios de aprendizagem, sua língua e tradição cultural.
Parágrafo único. O ensino indígena será implementado através da
formação qualificada de professores indígenas bilíngües para o
atendimento dessas comunidades, subordinando sua implantação à
solicitação, por parte de cada comunidade interessada, ao órgão estadual
da educação. (BRASIL, 1988).
Conseguintemente a essa indicaçao legal, em 1991, a educaçao indígena deixa de ser
responsabilidade da Fundaçao Nacional do Indio (FUNAI) e passa a ser responsabilidade do
Ministerio de Educaçao (MEC). Que por sua vez, cria em 1993 o Comite de Educaçao
Indígena, composto na sua maioria por representantes de povos indígenas. No mesmo ano
foram elaboradas as Diretrizes para a Política Nacional da Educaçao Indígena.
Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional (LDBEN), em 1996 e
assegurado o direito dos indígenas a educaçao diferenciada. Mas e somente em 1999, que o
Conselho Nacional de Educaçao criou as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educaçao
Escolar Indígena, que contempla como políticas, a afirmaçao das identidades etnicas, a
recuperaçao das memorias historicas e a valorizaçao das línguas e conhecimentos dos povos
indígenas.
O Decreto nº 6.861 de 27 de maio de 2009 define a organizaçao do sistema
educacional indígena no territorio nacional, determinando a participaçao da comunidade
indígena na organizaçao do sistema de ensino, respeitando sua territorialidade, suas
necessidades e especificidades. Portanto, os indígenas vem, ao longo do tempo,
reconquistado espaços sociais, embora em outras configuraçoes, devido as adaptaçoes
impostas a sua cultura.
Todas as terras indígenas contam com a autoridade do Cacique, que se articula com
outras autoridades indígenas. Cada terra indígena conta com a presença de um Cacique, que
em relaçao a escola, participa e e consultado sobre todos os assuntos referentes aos recursos
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humanos, nao interferindo nos recursos financeiros. Ou seja, o Cacique nao movimenta os
recursos financeiros, mas dispoe sobre a sua utilizaçao.
Desde 2003 a etnia Guarani, etnia das comunidades da pesquisa em questao,
nomearam um cacique geral no Estado, atribuindo a ele a responsabilidade de articulaçao e
negociaçao com os naos índios.
Na relaçao de poder com o Estado, o Cacique tem voz de decisao dentro da sua terra,
portanto tudo que for disponibilizado para a comunidade, e no caso, para a escola tem que
passar pelo seu consentimento.
A concepçao de educaçao indígena, para o guarani, nao se vincula exclusivamente a
esfera escolar. Ela se da a todo o momento, com a aquisiçao das tradiçoes, costumes e
saberes específicos da tribo, onde o conhecimento e repassado atraves da interlocuçao dos
índios mais velhos com os mais novos. Entretanto, na perspectiva das políticas atuais, a
educaçao escola e, para as etnias indígenas, uma ferramenta de reduçao da desigualdade, de
solidificaçao de direitos e conquistas e de ascensao do dialogo intercultural entre diferentes
agentes sociais.

A INCLUSÃO ESCOLAR
Ha, em termos gerais, uma preocupaçao com a educaçao inclusiva no Brasil. A
inclusao atualmente ocupa um lugar de evidencia e a sua importancia se mostra como uma
forte alternativa para que o ideal de universalizaçao dos direitos individuais se consolide.
Essa discussao nos remete a um breve retrospecto historico dos fatos de maior
contribuiçao para a emergencia do discurso inclusivo. Foucault (1995, p. 232), salienta que
“necessitamos de uma consciencia da situaçao presente”. Ou seja, conceber o dado historico
como um acontecimento datado e localizado no tempo e espaço.
O atendimento as pessoas com deficiencia no Brasil teve seu marco inicial na epoca
do Imperio, atraves de iniciativas, tanto oficial como particulares, porem isoladas, como a
criaçao de duas importantes instituiçoes: Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atual IBC),
em 1854, e do Imperial Instituto de surdos-mudos (atual INES), em 1857. Alem de outros
apontamentos e direcionamentos legais discutidos e ate instituídos anteriormente as
decadas de 80 e 90 e início dos anos 2000. Contudo, e somente na decada de 80 que acontece
a mudança do ambiente de discussao da inclusao.
Com a Constituiçao Federal (CF) de 1988 e que o Brasil passa a efetivar uma política
publica de acesso a educaçao universal e transforma a discussao da inclusao e das praticas
inclusivas transportando-as para o campo publico e fomentando a emergencia da criaçao de
políticas que atendam a essa prerrogativa, agora entao, preconizada na Constituiçao. Os
Artigos 3, 205, 206, 208 da CF preconizam: a inexistencia de preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade; a premissa da educaçao como um direito de todos; a igualdade de condiçoes
visando a permanencia do aluno na escola; e a indicaçao da oferta do atendimento
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.
Acompanhando esse cenario, a decada de 90, constituiu-se como um marco para os
deficientes de todo o mundo, pois a Organizaçao das Naçoes Unidas (ONU) proclamou o ano
de 1981, como Ano Internacional das Pessoas Deficientes e, na mesma decada de 90 e criado
o Estatuto da Criança e do adolescente que vem reforçar, atraves de dispositivo legal a
obrigatoriedade dos pais e responsaveis de matricular seus filhos na rede regular de ensino.
A demanda apresentada ainda na decada de 90 da sustentaçao a formulaçao de
documentos importantes que predispoem políticas publicas, como a Declaraçao Mundial de
Educaçao para Todos (1990) e a Declaraçao de Salamanca (1994).
Mais recentemente a da Política da Educaçao Especial no Brasil, o inciso 2º do Art.
2º do Decreto Nº 7611 de 17 de novembro de 2011 preve o atendimento educacional
especializado como um serviço de apoio a inclusao:
O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta
pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir
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pleno acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades
específicas das pessoas público-alvo da educação especial, e ser realizado
em articulação com as demais políticas públicas. (BRASIL, 2011).
A prerrogativa do Estado e contemplar a tematica inclusiva atraves de políticas
publicas, com praticas que garantam seu funcionamento, de modo que de um jeito ou de
outro os sujeitos sejam interpelados. Mas a compreensao acerca da educaçao inclusiva foi
ampliada apos a implantaçao da Secretaria de Educaçao Continuada, Alfabetizaçao,
Diversidade e Inclusao (SECADI) que implementou políticas educacionais nas areas de
alfabetizaçao e educaçao de jovens e adultos, educaçao ambiental, educaçao em direitos
humanos, educaçao especial, do campo, escolar indígena, quilombola e educaçao para as
relaçoes etnico-raciais. A perspectiva inclusiva se amplia para outros grupos sociais, para
alem da pessoa com deficiencia. O objetivo e contribuir para o desenvolvimento inclusivo
dos sistemas de ensino, valorizar diferenças e diversidade, promover a educaçao inclusiva,
dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental (BRASIL. SECADI, 2014).
A orientaçao da Política atual do Ministerio da Educaçao, por meio da Secretaria de
Educaçao Continuada, Alfabetizaçao e Diversidade (SECADI) e garantir a oferta de educaçao
escolar indígena de qualidade, prevendo “apoio político-pedagogico aos sistemas de ensino
para a ampliaçao da oferta de educaçao escolar em terras indígenas” (BRASIL. SECADI, 2014,
p. 1).

INCLUSÃO X GOVERNAMENTALIDADE
A inclusao nao se configura apenas pelo acesso, tampouco a possibilidade de incluir
sujeitos no ensino regular afasta vestígios de exclusao. Promover a educaçao para a
comunidade indígena pode ser uma forma de valorizar as diferenças, mas na analise desse
estudo, e tambem uma forma de controle e de gestao da vida da populaçao brasileira.
Lopes e Fabris (2013, p. 13) entendem a inclusao como “um imperativo de Estado”,
portanto, esta destinada a atingir a todos e independente dos desejos dos indivíduos.
Repensar a inclusao e fazer uma crítica a essa premissa e um dos motivadores dessa
pesquisa.
Muito se debate sobre governar, mas ainda pouco se questiona sobre a arte de
governar, distanciando da ideia de atribuiçoes do governo. Essa arte esta no plano da
economia política, isto e, em nome do “bem comum” se institui a disciplina com instrumento
de controle e de segurança, onde os homens devem obediencia a lei e as normas do governo,
acreditando assim ser necessario. “O bem e a obediencia a lei, portanto o bem a que se
propoe a soberania e que as pessoas obedeçam a ela. Qualquer que seja a estrutura estorica,
a justificaçao moral e os efeitos praticos”. (FOUCAULT, 1978, p. 284).
Foucault (1992, p. 280) define a arte de governar, entendendo que:
[...] a prática de governo são, por um lado, práticas múltiplas, na medida
em que muita gente pode governar: o pai de família, o superior do
convento, o pedagogo e o professor em relação à criança e ao discípulo.
Existem, portanto, muitos governos, em relação aos quais o do príncipe
governando seu Estado é apenas uma modalidade.
O conceito de governamentalidade nos permite problematizar a inclusao “nao
somente mobilizados pela obediencia (pura e simples) a lei, nem pela militancia disciplinar
[...], nem pelo carater salvacionista [...]” (LOPES; FABRIS, 2013, p. 15), mas sobre uma
profunda contraposiçao da inclusao com a governamentalidade, na busca de um processo,
entendido como maior valia do que o produto em si. Conceito que vai fundamentar a
discussao proposta nessa pesquisa a partir das relaçoes de poder.
Com base em Foucault (1992), tomamos o conceito de governamentalidade como:
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[...] O conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e
reflexões, cálculos e táticas que permite exercer esta forma bastante
específica e complexa de poder, que tem por alvo a população, por forma
principal de saber a economia política e por instrumentos técnicos
essenciais os dispositivos de segurança. (FOUCAULT, 1992, p. 291-292).
Compreender a inclusao com foco no aspecto legal, ou pela possibilidade de exercer
direitos, seria preservar o bem comum, sem levar em consideraçao outros mecanismos
presentes nesse processo de trazer o outro para o espaço de inclusao. Propomos perguntar
o que estamos produzindo quando dizemos que estamos incluindo?
Nessa perspectiva, estaríamos nos educadores, nas praticas de inclusao
contribuindo para a constituiçao de corpos doceis, facilmente conduzidos para uma suposta
normalidade, ou buscando “dar sustentaçao para a conquista” de um espaço, no qual aquele
sujeito que se encontra na zona de desfiliaçao5 seja inserido novamente socialmente, num
patamar de participaçao social, inserido como agente atuante no jogo imposto pelo
neoliberalismo.
Como explicou Foucault (2006), acontece uma normalização disciplinar
quando se tenta conformar as pessoas – em termos de seus gestos e ações
– a um modelo geral previamente tido como a norma. Assim, é dito
normal aquele que é capaz de amoldar-se ao modelo e, inversamente, o
anormal é aquele que não se enquadra ao modelo. (VEIGA NETO; LOPES,
2007, p. 955).
Questionamos os caminhos que direcionam para uma açao inclusiva sustentada em
praticas “corretivas”, pois se almejando atingir a “normalizaçao” 6 constituída em partes por
parametros culturais, levamos o debate da inclusao muito mais para o campo da
padronizaçao do que para o campo que tem como aspiraçao a diferença do outro.
Conforme Lopes e Fabris (2013, p. 212), a inclusao:
[...] se materializa na atualidade como uma alternativa econômica viável
para que os processos de normação e de normalização se efetive, bem
como para que outras formas de vida não previstas na Modernidade – por
exemplo, mais empreendedoras, autossustentadas e autônomas – se
expandam no tecido social. Dessa forma, inclusão como imperativo de
Estado implica, pelo seu caráter de abrangência e de imposição a todos,
que ninguém possa deixar de cumpri-la, que nenhum instituição ou órgão
público possa se declinar. (LOPES; FABRIS, 2013, p.21).
A intençao de debate nao tem como foco menosprezar as açoes governamentais, ou
a legislaçao que assegura os direitos e se compromete com a inclusao, mas buscar repensar
de que forma essas açoes sustentam a inclusao sem o intuito de julgar o certo ou o errado,
mas de evidenciar o quanto as regulamentaçoes produzem e, nesse processo, controlam
condutas.

DIÁLOGO E REGULAÇÃO
Os dados coletados para a pesquisa foram registrados em diario de campo, com
descriçoes de observaçoes, tanto nas escolas visitadas, quanto nos relatos de professores e
gestores participantes. Os dados aqui discutidos sao baseados nas informaçoes de 37
Caracterizada pelo duplo processo de desligamento, ou seja, pela ausência de trabalho e pelo
isolamento relacional. (LOPES; FABRIS, 2013, p.64)
6 Na contemporaneidade a norma de seguridade ou de normalização é constituída a partir do normal
que é determinado no interior das comunidades e ou grupos sociais. (LOPES; FABRIS, 2013, p. 45).
5
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pessoas, sendo seis gestores, quatro servidores da 13º Coordenadoria de educaçao, 13
professores, quatro caciques e 10 moradores das comunidades indígenas pais de alunos.
Dados gerais das escolas pesquisadas indicam que a Escola Estadual de Educaçao
Indígena do Ensino Fundamental (EEIEF) Kuaray Rexe no município de Osorio possui
atualmente 16 alunos matriculados; a EEIEF Kurity, no município de Maquine, possui quatro
alunos matriculados e o local para os recursos humanos, bem como o predio utilizado para
ministrar as aulas e cedido por outra escola tambem localizada no município de Maquine; a
EEIEF Varzinha no município de Caraa se localizada na Colonia Fraga, conta com 30 alunos
indígenas; a EEIEF Arandua no município de Capivari do Sul conta com 22 alunos, possui
um professor indígena e uma pessoa responsavel por gerir os recursos financeiros
disponibilizados pelo governo para o funcionamento da escola; a EEIEF Arandu Pora no
município de Riozinho possui 20 alunos e no ano 2014 encontrava-se sem professor; a
EEIEF NHU Pora do município de Torres possui 16 alunos atende a Educaçao de Jovens e
Adultos. Ha um professor indígena e uma segunda pessoa tambem de origem indígena, que
e responsavel por gerir os recursos financeiros.
Os estudos teoricos apontam que a educaçao dos povos indígenas ainda e um grande
desafio, especialmente no sentido da formaçao de professores (BRASIL, 2014). Ha
indicaçoes de açoes que interfere diretamente nos saberes de formaçao do professor
indígena, como conhecer profundamente suas proprias raízes e ser um cidadao do mundo,
ajudando a construí-lo (GILBERTO, 2014)
Um dos fatores em destaque e sobre a gestao das escolas que nas escolas observadas
e partilhada com o cacique, enquanto a figura do poder representativo da escola. O dialogo
por parte dos indígenas tem a sua premissa baseado na confiança, por outro lado, o Estado
baseia-se na sustentaçao legal. E a inclusao pelas medidas do Estado, nas escolas
observadas, esta muito mais atrelada e baseada em aspectos culturais do que em uma
proposta inclusiva, pois o aluno esta presente sem participar da proposta, de fato. Inclusao
nas escolas significa o direito de frequentar a escola indígena, bilíngue e em territorio
indígena. No caso da educaçao em escolas indígenas, incluir ou valorizar as diferenças
ultrapassa e um processo complexo que abrange estar participando, interagindo e
exercendo o direito de se inserir numa educaçao baseada na cultura indígena.
Os dados ainda apontaram que a pratica pedagogica segue princípios da cultura da
aldeia e as aulas nao seguem um planejamento previo. As crianças possuem atribuiçoes
muito semelhantes as do adulto. Evidencia-se que os índios nao possuem a mesma
concepçao de infancia que os nao-índios. Outro ponto importante e a preocupaçao dos
indígenas em preservarem a sua língua, que, segundo eles, e o que ainda os identifica
culturalmente.
A questao da inclusao indígena e algo novo e minucioso tanto em termos de política,
quanto de praticas, pois a base para que esse dialogo entre índios e nao-índios se de, passa
por conceber concepçoes diferentes de ser humano e abrange uma compreensao que
implica embate de culturas.
Em relaçao a pessoa com deficiencia, observou-se que esta e entendida como um ser
incompleto, que estaria a margem da aldeia, por ser incapaz de realizar ou participar de
atividades indígenas. A constituiçao de ensino, bem como sua estrutura organizacional e sua
funcionalidade nas escolas indígenas, esta sob a concepçao de autoridades indígenas,
representadas pelo cacique. Esse processo esta atrelado a normativa legal em
compatibilidade pelos fundamentos da cultura indígena, buscando-se sempre uma
readaptaçao pedagogica que atenda essas demandas. E esse processo se articula, conforme
os dados, por meio dos dialogos entre a comunidade indígena e o Estado.
Destacamos a importancia de compreender a cultura indígena enquanto povos
colonizados num processo político e cultural, a partir do qual essas identidades sao
construídas pelo processo de alteridade. Na atualidade ainda existem enfrentamentos de
grupos de povos aborígines que lutam para manter as suas identidades, que vivem em
regioes do Rio Grande do Sul.
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Diante desse contexto a inclusao se irradia para os indígenas se materializando em
forma de políticas publicas inclusivas. Assim, segundo Veiga-Neto e Lopes (2007), o Estado
transversalmente esta com o controle da economia e com o controle dos corpos dos
indivíduos, basicamente por meio do governamento desses corpos e, consequentemente
governa tudo. Esse fato por si so, ja seria uma justificativa para que o Estado promova a
inclusao.
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Isadora L. F. A. Flores2
RESUMO: Resgatando na obra do filosofo frances Michel Foucault, algumas de suas
proposiçoes a respeito do processo da estatização do biológico, encerrando a pratica da
Medicina Social, e o consequente desenvolvimento de um racismo de Estado, o presente
artigo se propoe a uma analise crítica das reconfiguraçoes urbanas e as medidas sanitaristas
adotadas no combate as epidemias no Rio de Janeiro na primeira decada do seculo XX.
PALAVRAS-CHAVE: Sanitarismo, racismo de Estado, Reforma Pereira Passos, Foucault,
biopolítica.
ABSTRACT: Resorting to the work of the French philosopher Michel Foucault, this article’s
analysis makes use of some of Foucault’s propositions regarding the process of statization
of the biological, the practice of the Social Medicine, and the consequential development of
the state racism, in order of proposing a critical analysis of the urban reconfigurations and
sanitary measures taken to combat epidemic diseases in the city of Rio de Janeiro through
the first decade of the twenty century.
KEYWORDS: Sanitarism, State racism, Pereira Passos Reform, Foucault, biopolitics.

INTRODUÇÃO
Dividido em três partes, o presente artigo, em um primeiro momento, apresentada
algumas considerações a respeito do contexto histórico/social experimentado pela urbe
carioca após a abolição da escravatura e a instituição de um regime republicano, buscando
explicitar assim, a forma como discursos racistas que impulsionaram, a "Reforma Pereira
Passos" e as medidas sanitaristas de combate a epidemias implantadas na cidade.
Posteriormente, resgatam-se alguns conceitos chave da obra do filósofo Michel
Foucault, de forma que a inclinação dos estados modernos pela “estatização do biológico”
proposta pelo autor auxilie na análise do desenvolvimento da medicina social do racismo de
Estado, que enquanto tecnologia de governo intrínseca aos estados normalizadores, tal
como se propõe o Estado brasileiro no inicio século XX, serviu para legitimar medidas
autoritárias de governo não apenas dos corpos, mas também os espaços.

SANITARISMO E RECONFIGURAÇÕES DA URBE CARIOCA DO INICIO DO SÉCULO XX
Ao nos referirmos ao Rio De Janeiro na virada do seculo XIX, voltamo-nos a capital
de um regime republicano ainda recente, e que, a fim de se conformar ao passo do
capitalismo internacional, precisava consolidar a implantaçao do regime de trabalho livre.
A aboliçao da escravatura em 1888, alem de agravar a crise da produçao cafeeira no Brasil,
causou um grande exodo rural e deu origem a uma imensa massa de desempregados de
pouca ou nenhuma capacitaçao profissional, muitos dos quais acabaram se deslocando para
o Rio de Janeiro em busca de melhores condiçoes de vida.
Por sua vez, discursos racistas que relacionavam o elemento negro e mestiço com os
males e vícios que, supostamente, entravavam o desenvolvimento da naçao ja se faziam
presente entre as elites desde os tempos de Dom Pedro II, tal como esforços pela estatizaçao
1 Texto fruto de pesquisa intitulada “A importância da Polícia para o governo das populações em Michel
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2014-2015.
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do biologico. Fato destacado pelo pesquisador Breno Martins Zeferino, em seu artigo “A
INVENTIVA BRASILEIRA: Modernidade, Saúde e Ciência na virada do século XIX para o XX”:
Para muitos, construir uma Europa nos trópicos significava seguir seus
padrões de conduta moral, social, de moda, de combate às doenças e,
porque não, de reformas urbanas. Antes disso, porém, seria preciso,
segundo esta argumentação, “limpar os brasileiros da nódoa do passado
escravocrata e dos efeitos perniciosos da miscigenação”, promovendo
uma imigração estrangeira estritamente branca e européia. [Essa
postura] vem desde os anos 60 e 70 do século XIX, quando já se formava,
no imaginário político, uma associação entre as classes pobres e a doença
contagiosa (ZEFERINO, 2007, p.106).
O frances Louis Couty (1854-1884), professor na Escola Politecnica do Rio de Janeiro
e no Museu Nacional, em seu livro “O Brasil em 1884: Esboços Sociológicos” creditou as
populaçoes africanas a causa de varios dos males do país e, por isso, clamava pelo fim da
escravidao:
Uns a querem por sentimentalismo, outros por utilidade; estamos entre
esses últimos. O escravo é mal trabalhador; sua produção é muito cara,
de má qualidade e pouco abundante. Tudo isso é hoje em dia
demonstrado por vários estudos precisos que não podemos aqui resumir
e a inferioridade do negro em relação ao homem livre não é negada por
mais ninguém (COUTY, 1984, p. 80).
Segundo essa perspectiva acreditava-se que, se desde a independencia, o país tivesse
aberto suas portas para a entrada de imigrantes italianos ou alemaes, em vez de comprar
africanos, “[...] talvez [...] o Brasil já estivesse em pé de igualdade com a Austrália ou com os
Estados Unidos” (COUTY, 1984, p. 191).
Ou seja, seguindo uma tendencia internacional, dentro dos centros brasileiros de
produçao e difusao de conhecimento desde os tempos de Imperio, ja eram produzidas
sistematizaçoes, qualificaçoes, hierarquizaçoes entre as raças, corroborando uma suposta
defasagem no interior da populaçao, opondo grupos inferiores, os negros e mestiços, em
relaçao a outro grupo, superior, o dos brancos descendentes de europeus.
Discursos médicos também se conformavam há muito no Brasil enquanto saberes
normalizantes, buscando conformar, higienizar, as populações. Ponto corroborado pela
pesquisadora Claudia Míriam Quelhas Paixão, cuja pesquisa postula que já em 1798, foi
elaborado pelo Senado da Câmara, um questionário a respeito da situação sanitária da
capital. Respondido por três médicos lusitanos, Manoel Joaquim Marreiros, Bernardino
Antônio Gomes e Antonio Joaquim de Medeiros, o resultado de tal questionário condenou
os morros da cidade, culpando tais espaços pela má circulação do ar e, por conseguinte, pela
detenção de miasmas na cidade, o que em segundo tal documento, agravaria as condições
de saúde da população carioca (PAIXÃO, 2009).
Na decada de 1850, diversos relatorios de higiene publica tambem condenaram as
habitaçoes coletivas, na epoca a principal moradia da populaçao pobre e mestiça, como os
focos das epidemias. Tal fato levou a administraçao municipal a proibir a construçao de
novas estalagens, a reforma das antigas, alem de determinar a demoliçao de varios predios
e multar pelos serviços de higiene centenas de habitaçoes. Outros dois relatorios da
Comissao de Melhoramentos da Cidade do Rio de Janeiro, publicados na decada de 1870,
reforçaram ainda mais essas ideias. (ABREU, 2003). E interessante destacar que, Francisco
Pereira Passos, engenheiro que mais tarde seria escolhido pelo presidente Rodrigues Alves
como prefeito da capital, foi membro desta comissao.
A disseminaçao desses discursos pretensamente científicos foi, portanto,
fundamental durante as primeiras decadas do regime republicano para que fossem
consolidadas as imagens dos espaços ocupados por essas populaçoes nas urbes como focos
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de violencia e precariedade, verdadeiros canceres que deveriam ser extirpados do corpo
social.
Os cortiços, casas compostas por multiplos comodos alugados que serviam de
habitaçao para varias famílias de pouca renda, estavam amontoados junto aos casaroes da
elite no centro carioca. Criando assim, uma verdadeira justaposiçao entre os espaços
destinados a elite, e os espaços ocupados pela populaçao pobre, cuja condiçao de miseria
alimentava ainda mais a emergencia de visoes preconceituosas que acabavam por
criminalizar sua propria existencia. Diante dessa conjuntura, conformavam-se correntes
nacionalistas que clamavam por uma modernizaçao de carater racista e conservador, como
caracterizou Luiz A. de Castro Santos:
[...] a preocupação nacionalista impunha superar o atraso, modernizar o
país. Entretanto, para esta corrente nacionalista, um Brasil moderno
significava necessariamente um Brasil europeizado. Só a imigração
estrangeira – estritamente branca e européia – poderia limpar os
brasileiros da nódoa do passado escravocrata e dos efeitos perniciosos
da miscigenação. O sangue novo – “sangue bom” – permitiria ao brasileiro
redimir-se e purificar-se da contaminação de raças supostamente
inferiores (SANTOS,1985, p.2).
A reconfiguraçao espacial da cidade do Rio de Janeiro realizada pelo governo federal
na administraçao de Pereira Passos, nao pode, portanto, ser interpretada como um
desdobramento natural, intrínseco a um necessario processo de modernizaçao, seria
possível ve-la como uma açao de uma tecnologia de poder eminentemente racista e que nao
se centrava mais apenas na manutençao da ordem, da organizaçao do enriquecimento, mas
tambem no controle da disposiçao da sociedade, seu meio, bem estar físico, saude e
longevidade.
O processo de intervençao do espaço urbano iniciado por Pereira Passos a partir de
1903, uma vez inspirado pela famosa reforma urbana de Paris pelo Barao de Haussmann,
implicou na remoçao de centenas de trabalhadores pobres do centro para areas perifericas,
em nome da ampliaçao de avenidas e construçao de monumentos. Alem disso, como postula
Gizlene Neder:
[...] os planos e reformas urbanísticas que modernizaram o Rio de Janeiro
foram acompanhados de projetos de controle social que redefiniram a
ação policial e moldaram os padrões de conduta e sociabilidade no
espaço urbano carioca. Definiram, também, o lugar de cada grupamento
étnico-cultural e/ou social. Reside neste ponto o deslanchar de um
processo acentuado de segregação no espaço urbano carioca, quando a
cidade européia, aquela resultante do processo de urbanização e reforma
promovido por Pereira Passos, diferenciou-se das áreas para onde os
trabalhadores pobres (geralmente negros) foram empurrados: os
morros e a periferia (que poderíamos chamar de cidade quilombada). A
relação que se estabelece no Rio de Janeiro entre estas duas partes foi
definida, de um lado, como dissemos, pelas opções urbanísticas
autoritárias de Pereira Passos (NEDER, 1997, p.6).
Entre 1903 e 1906, Passos levou a cabo duas grandes reformas: a modernizaçao da
zona portuaria e a uma maior intervençao no atual Centro historico. Ruas estreitas sumiram
do mapa, cortiços foram postos abaixo nos famosos “bota abaixo” e com o proposito de
facilitar a ligaçao entre o centro e os bairros residenciais, avenidas foram inauguradas, tal
como a atual Avenida Rio Branco, assim como a Francisco Bicalho, Rodrigues Alves, a
Avenida Maracana e a Avenida Beira-Mar.
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Nesse cenario caotico de remodelaçao urbana, em que favelas se expandiam,
cortiços e casebres eram demolidos e a insatisfaçao popular crescia, Oswaldo Gonçalves
Cruz, medico bacteriologista, assumiu a Diretoria Geral de Saude Publica (DGSP). E
enquanto Pereira Passos realizava o “Bota Abaixo”, Oswaldo Cruz fez da capital um
laboratorio de combate as epidemias (PORTO, 2003).
Açao governamental que exprime a conformaçao de uma tecnologia de poder
centrada no biologico, e que tem no racismo de Estado um importante mecanismo de
administrar as populaçoes, visto como os esforços de Oswaldo Cruz pela erradicaçao da
febre amarela no Rio de Janeiro foram seguidos por uma curva ascendente da corrente
imigratoria. Entre 1890 e 1899, por ano, cerca de 120 mil imigrantes chegavam ao Brasil, ja
em 1900 e 1904, devido ao medo das doenças, as entradas anuais caíram para 50 mil. Em
1903, ano em que Rodrigues Alves e Oswaldo Cruz iniciaram a campanha pela erradicaçao
da febre amarela o numero de imigrantes ja havia caído para 34 mil, situaçao que so
começou a ser revertida com a adoçao de medidas sanitaristas (SANTOS, 1985).
Como ingrediente de reforça a essa logica, podemos mencionar a intensidade com
que se combatiam algumas doenças, enquanto a varíola e febra amarela, doenças com
proeminente periculosidade para os estrangeiros foram o foco das campanhas contra as
epidemias, doenças como tuberculose, de alta incidencia entre as populaçoes pobres negras
ou mestiças nao foram objeto de grandes campanhas durante a primeira republica. Como
tambem postula Zeferino:
[...] o combate à febre amarela esteve intimamente condicionado, [...], ao
desenvolvimento do capitalismo no Brasil. A política de desenvolvimento
nacional tinha como meta promover a imigração para suprir a ausência
de mão-de-obra nas lavouras de café, que na época era o principal
produto da economia brasileira. Os estudos da época revelaram a
incidência desta doença muito maior em estrangeiros recém-imigrados,
oferecendo sérios riscos para os rumos da economia nacional. Assim, as
ações profiláticas do Governo foram direcionadas privilegiando a
contenção dessa doença, em detrimento, por exemplo, da tuberculose
que, segundo também pesquisas da época, afligia muito mais a população
pobre e negra do país. Cabia aos especialistas, portanto, planejar
reformas urbanas, dividir a população entre doentes e sãos, encontrar a
cura das doenças e administrar remédios em larga escala (ZEFERINO,
2007, p.111).
Quando em 1904, a capital foi assolada por uma epidemia de varíola, Oswaldo Cruz
mandou ao Congresso uma lei que, mais uma vez, buscava interar a obrigatoriedade da
vacinaçao. E prevendo a resistencia da opiniao publica montou uma campanha que dividiu
e categorizou a cidade em distritos, alem de fundar uma polícia sanitária com o poder de
desinfetar casas sem o consentimento dos moradores, caçar ratos e matar mosquitos
(PORTO, 2003). Sendo que polícia, enquanto aparelho estatal de controle, ja havia se
conformado a essa altura enquanto aparelho de controle estatal, como postula Neder:
Com o fim da escravidão, tornou-se necessária a reforma das instituições
de controle social (polícia e justiça). Inscrevem-se aí as reformas das
instituições policiais nos primeiros anos do novo século e a criação da
Escola de Polícia (1912). Paralelamente às reformas urbanísticas, que
maquiaram e embelezaram a capital federal, articulou-se uma estratégia
de controle social a ser projetada face à massa de ex-escravos. Era o medo
branco, manifestado diante das possibilidades de alargamento do espaço
(político e geográfico) da população afro-brasileira. Jornais do início do
século revelam claramente as preocupações acerca do que fazer diante
do aumento da criminalidade urbana. À saída de uma estratégia
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autoritária de controle social (escravismo/mo-narquia), como já vimos,
o medo diante das incertezas face às estratégias que mantivessem os exescravos sob controle, que os impedissem de reivindicar direitos e
espaços, apareceu de forma explícita na grande imprensa carioca [...]
Naquele momento, reivindicavam-se melhorias generalizadas, que
incluíam o reaparelhamento da polícia, mais repressão e mais controle
sobre os espaços da cidade (NEDER, 1997, p.5).
Como exemplo da atuaçao da polícia na area da saude, podemos citar sua
importancia para as campanhas de vacinaçao obrigatoria, que, somada ao desconhecimento
da populaçao em a respeito dos efeitos das vacinas e a truculencia das brigadas sanitarias,
que muitas vezes entravam nas casas e vacinavam as pessoas a força, resultou na eclosao,
no dia 11 de novembro de 1904, de uma convulsao social, de um motim popular, que
posteriormente ficaria conhecido como a “Revolta da Vacina”. Segundo Mayla Yara Porto:
Durante uma semana, as ruas do Rio viveram uma guerra civil. Segundo
a polícia, o saldo negativo foi de 23 mortos e 67 feridos, tendo sido presas
945 pessoas, das quais quase a metade foi deportada para o Acre, onde
foi submetida a trabalhos forçados. (PORTO, 2003, p.53)

ESTATIZAÇÃO DO BIOLÓGICO: DA “MEDICINA SOCIAL” AO “RACISMO DE ESTADO”
Em março de 1976 Michel Foucault introduz a tematica do “racismo de estado”,
conceito fundamental para construçao da analise a que o presente trabalho se propoe. Nao
obstantemente, a fim de ilustrar em que consistiria tal mecanismo estatal, se faz necessario
explanar, primeiramente, o processo pelo qual se desdobrou o que Foucault caracteriza
enquanto uma inclinaçao dos Estados modernos pela “estatizaçao do biologico” para,
apenas entao, compreender como, historicamente, os Estados modernos fizeram do racismo
um mecanismo para administrar nao somente as populaçoes, mas tambem o direito a vida.
Segundo a perspectiva do filosofo, “Foi no biológico, no somático, que antes de tudo
investiu a sociedade capitalista” (FOUCAULT, 2013, pg.144), caracterizando assim, o controle
exercido pela sociedade sobre os indivíduos como algo que nao se opera pela consciencia ou
por uma ideologia, mas que começa no corpo. Configurando, portanto, a propria medicina
enquanto uma estrategia biopolítica.

A medicina social
No que diz respeito ao processo de socializaçao da medicina, o filosofo frances
reconstitui a “grosso modo” tres etapas de sua formaçao: “[...] a medicina de Estado, medicina
urbana e, finalmente, medicina da força de trabalho.” (FOUCAULT, 2013, p.145). Foi a partir
da organizaçao de um saber medico estatal, a normalizaçao da profissao medica, da
subordinaçao dos medicos a uma administraçao central e, finalmente, da integraçao de uma
cadeia de medicos normalizados, que se caracterizou uma primeira etapa da medicina de
Estado. Ainda a respeito dessa primeira etapa do processo de socializaçao da medicina,
Foucault destaca que:
Não é o corpo que trabalha, o corpo do proletário que é assumido por
essa administração estatal da saúde, mas o próprio corpo dos indivíduos
enquanto constituem globalmente o Estado: é a força, não do trabalho,
mas estatal, a força do Estado em seus conflitos, econômicos, certamente,
mas igualmente políticos, com seus vizinhos. E essa força estatal que a
medicina deve aperfeiçoar e desenvolver. Há uma espécie de
solidariedade econômico−política nesta preocupação da medicina de
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Estado. Seria, portanto, falso ligar isto ao cuidado imediato de obter uma
força de trabalho disponível e válida (FOUCAULT, 2013, p.151).
Na Alemanha, muito antes da França e da Inglaterra, ja no seculo XVIII, se formou o
que se pode chamar de ciencia do Estado. Ou seja, o Estado, como objeto, instrumento e
lugar de formaçao de conhecimentos específicos. Para ilustrar essa ciencia, Foucault resgata
a noçao alema de Staatswissenschaft.
A staatswissenschaft foi delineada por duas pratica, a formaçao de:
[...] um conhecimento que tem como objeto o Estado; não somente os
recursos naturais de uma sociedade, nem o estado de sua população, mas
também o funcionamento geral de seu aparelho político [e como
também] conjunto dos procedimentos pelos quais o Estado extraiu e
acumulou conhecimentos para melhor assegurar seu funcionamento
(FOUCAULT, 2013, p.145).
Diversos aparelhos de poder sao encarregados dos corpos da populaçao e nao
apenas para lhes exigir o cumprimento de um serviço militar ou para protege -los de
inimigos, muito menos com o objetivo principal de lhes assegurar castigos ou extorquir as
rendas, mas para garantir sua saude. Ocorre entao, “[...] o surgimento da saúde e do
bem−estar físico da população em geral como um dos objetivos essenciais do poder político.”
(FOUCAULT, 2013, p. 301).
Com relaçao a medicina social na França, no fim do seculo XVIII e baseado em um
modelo medico-político da quarentena, que buscava isolar, individualizar e constatar o
estado de saude e a mortalidade, se passou a conformar registros completos dos fenomenos
da sociedade. Nesse sentido, a medicina social surgiu nas concentraçoes urbanas francesas
com o objetivo de demarcar os locais com acentuada possibilidade de revolta, impulsionada
pelo medo urbano do novo modo de produçao que se instaurava, o
capitalismo/mercantilismo e das doenças que surgiam devido as aglomeraçoes
populacionais. De fato, a cidade nao se configurava mais “[...] somente um lugar de mercado,
mas um lugar de produção, [o que] faz com que se recorra a mecanismos de regulação
homogêneos e coerentes” (FOUCAULT, 2013, p.153).
E por meio da medicina social urbana que a pratica medica se pos em contato direto
com ciencias extramedicas, primeiramente a química.
A inserção da prática médica em um corpus de ciência físico−química se
fez por intermédio da urbanização. A passagem para uma medicina
científica não se deu através da medicina privada, individualista, através
de um olhar médico mais atento ao indivíduo. A inserção da medicina no
funcionamento geral do discurso e do saber científico se fez através da
socialização da medicina, devido ao estabelecimento de uma medicina
coletiva, social, urbana. (FOUCAULT, 2013, p.162).
A medicina urbana nao foi, necessariamente, uma medicina dos homens, corpos e
organismos, mas uma medicina das coisas, do ar, da agua, decomposiçoes, etc. Uma medicina
das condiçoes de vida, que se dedicara a analise do ambiente, do meio e seus efeitos sobre
os organismos, para so entao partir para a analise do proprio organismo.
Por surgir pouco antes da Revoluçao Francesa, outra noçao que tera uma
importancia consideravel para essa faceta da medicina social e noçao de salubridade.
Conceito esse que nao e sinonimo de saude, mas que diz respeito ao estado das coisas, do
meio e os elementos que o constituem.
Salubridade é a base material e social capaz de assegurar a melhor saúde
possível dos indivíduos. E é correlativamente a ela que aparece a noção
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de higiene pública, técnica de controle e de modificação dos elementos
materiais do meio que são suscetíveis de favorecer ou, ao contrário,
prejudicar a saúde. Salubridade e insalubridade são o estado das coisas e
do meio enquanto afetam a saúde; a higiene pública [...] é o controle
político−científico deste meio (FOUCAULT, 2013, p.163).

O Racismo de Estado
Desde o fim da Idade Media, o poder exerce a manutençao da ordem e da organizaçao
do enriquecimento, e, a partir do seculo XVIII, tambem o controle da disposiçao da
sociedade, seu meio, bem estar físico, saude e longevidade. Como destaca o pesquisador
Castro Gomez, Foucault postulou o biopoder enquanto poder orientado na regulaçao de uma
serie de variaveis, como o nascimento, a morte, a sexualidade;
Fenómenos pertenecientes a un nuevo dominio llamado la población.
Foucault nos habla entonces de "una gran tecnología de doble faz" cuya
función ya no es matar sino "invadir la vida enteramente", inaugurando
de este modo la "era del biopoder" (Foucault, 1987: 168-169). De este
modo, tanto la vida individual como la de la especie entran en los cálculos
y estrategias políticas de las sociedades occidentales (CASTRO-GÓMEZ,
2010, p. 57).
Ainda segundo Alejandro de Oto e María Marta Quintana, Foucault:
[...] se refiere en este sentido a la bio-política como fenómeno regulador,
como ejercicio positivo sobre la vida, como efecto masificador dado que
sus controles recaen em los procesos biológicos tales como las
natalidades, las defunciones, la longevidad, el nivel de salud poblacional,
la calidad reproductiva, etc. Se trata entonces de analizar las
circulaciones del poder en torno de dos series que se combinan: cuerpo
– organismo – disciplina – instituciones; población – procesos biológicos
– mecanismos regularizadores – Estado; organodisciplina de la
institución, por uma parte; y biorregulación del Estado, por la otra
(OTO;QUINTANA, 2010, p.53).
Ao mencionar a manutençao da ordem e da saude, Foucault menciona que a polícia,
teve um papel fundamental. Nesse sentido, funçoes da ordem, enriquecimento e saude,
teriam sido asseguradas por “[...] um aparelho único que por um conjunto de regulamentos e
de instituições múltiplas que recebem, no século XVIII, o nome genérico de "polícia".”
(FOUCAULT, 2013, pg.302).
O Traité de Delamare − grande carta das funções da policia na época
clássica − é, neste sentido, significativo. As 11 rubricas segundo as quais
ele classificava as atividades da polícia se repartem, facilmente, segundo
estas 3 grandes direções: respeito da regulamentação econômica
(circulação das mercadorias, procedimentos de fabricação, obrigações
dos profissionais entre eles e com relação à sua clientela); respeito das
medidas de ordem (vigilância dos indivíduos perigosos, caça aos
vagabundos e eventualmente aos mendigos, perseguição dos
criminosos); respeito às regras gerais de higiene (cuidar da qualidade
dos gêneros postos à venda, do abastecimento de água, da limpeza das
ruas). (FOUCAULT, p. 302, 2013).
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Os problemas relacionados a saude, doença e o bem-estar físico das populaçoes
pobres passam a ser do encargo da "polícia" que devia tambem assegurar as obrigaçoes da
ordem. Foucault destaca que:
A súbita importância que ganha a medicina no século XVIII tem seu ponto
de origem no cruzamento de uma nova economia "analítica" da
assistência com a emergência de uma "polícia" geral da saúde. A nova
noso−politica inscreve a questão especifica da doença dos pobres no
problema geral da saúde das populações; e se desloca do contexto
estreito dos socorros de caridade para a forma mais geral de uma "polícia
médica" com suas obrigações e seus serviços (FOUCAULT, 2013, p. 302303).
Esboça-se, portanto, um projeto de uma tecnologia da populaçao composto por
estimativas demograficas, composiçao de piramide das idades, organizaçao das taxas de
morbidade, e estudos dos papeis que uns desempenham em relaçao aos outros no que diz
respeito ao crescimento das riquezas e da populaçao. Assim, como destacam Oto e Quintana:
Foucault señala que si el poder soberano se caracterizaba por el
privilegio de apropiarse de la vida,incluso para suprimirla, a partir de la
época clásica el derecho de muerte tenderá a desplazarse y a ejercerse
(positivamente) sobre ésta; procurando administrarla, multiplicarla,
aumentarla, ejerciendo sobre ella controles precisos y regulaciones
generales (OTO;QUINTANA, 2010, p.52-53).
Ou seja:
[...] o "corpo" − corpo dos indivíduos e corpo das populações − surge
como portador de novas variáveis: não mais simplesmente raros ou
numerosos, submissos ou renitentes, ricos ou pobres, válidos ou
inválidos, vigorosos ou fracos e sim mais ou menos utilizáveis, mais ou
menos suscetíveis de investimentos rentáveis, tendo maior ou menor
chance de sobrevivência, de morte ou de doença, sendo mais ou menos
capazes de aprendizagem eficaz (FOUCAULT, 2013, p. 303-304).
Os traços biologicos de uma populaçao se tornam fatores sobre os quais o controle
e conhecimento sao necessarios para uma melhor gestao, para que se organize em volta da
populaçao “[...] um dispositivo que assegure não apenas sua sujeição, mas o aumento constante
de sua utilidade.” (FOUCAULT, 2013, p. 304). E diante dessa, “[...] tomada de poder sobre o
homem como ser vivo”, (FOUCAULT, 2013, p.285-286) e, justamente, atraves do
desenvolvimento da estrategia política de um Racismo de Estado, ou seja, de um racismo
biologico e centralizado, que o Estado conserva para si o direito sobre a vida dos indivíduos.
[...] No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças,
a qualificação de certas raças, a hierarquia das raças, a qualificação de
certas raças como boas e de outras, ao contrário, como inferiores, tudo
isso vai ser uma maneira de fragmentar esse campo biológico de que o
poder se incumbiu: uma maneira de defasar, no interior da população,
uns grupos em relação aos outros. (FOUCAULT, 2008, p. 304).
O racismo se configuraria, portanto, enquanto um “[...] mecanismo fundamental que
[...] integra o funcionamento de todos os Estados” (BERNARDES, 2013, p. 69) e que tem como
funçao primeira fragmentar, fazer cesuras no interior desse contínuo biologico a que se
dirige o biopoder. Permitindo assim, que a funçao assassina do Estado seja compatível ao
exercício do biopoder, visto como o racismo legitima as condiçoes de aceitaçao das praticas
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de tirar a vida em benefício de uma maioria e da propria normalizaçao da sociedade
(BERNARDES, 2013). Partindo dessa perspectiva, podemos compreender como Foucault
pode afirmar que:
A morte do outro não é simplesmente a minha vida, na medida em que
seria minha segurança pessoal; a morte do outro, a morte da raça ruim,
da raça inferior (ou do degenerado, ou do anormal), é o que vai deixar a
vida em geral mais sadia; mais sadia e mais pura (FOUCAULT, 2008, p.
305).
O imperativo da morte, de tirar a vida, torna-se assim, admissível no sistema de
bipoder, uma vez que nao significa apenas a vitoria sobre adversarios políticos, visto como
a medicina social cuida da eliminaçao do perigo biologico e o racismo legitima a funçao
assassina do Estado, tambem sob o pretexto do fortalecimento da propria especie ou da raça.
Nesse sentido, explicita-se a importancia do racismo no exercício de um poder, como tao
bem coloca Foucault: “A função assassina do Estado só pode ser assegurada, desde que o
Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo” (FOUCAULT, 2008, p. 306). E importante
destacar tambem que ha outras formas de tirar a vida alem do assassinato direto, existem
formas indiretas tais como: expor a morte, multiplicando os riscos de morte ou expondo a
morte política, a expulsao, a propria rejeiçao, etc. Ha a extrapolaçao biologica do tema do
inimigo político.
Conforma-se, portanto, um racismo de guerra no final do seculo XIX, uma ferramenta
necessitada pelo biopoder tanto para fazer guerra quanto para matar aqueles que em teoria
o Estado deveria proteger organizar e multiplicar. As anomalias diversas, os criminosos,
todos esses elementos nao queridos, passam a ser enquadrados enquanto perigos biologicos
para a raça. A morte, quando causada pelo Estado, torna-se entao sinonimo de
fortalecimento biologico da raça, da populaçao. Nesse sentido, as especificidades do racismo
moderno nao estao ligadas necessariamente, as mentalidades, ou ideologias, mas a
tecnologia de poder vigente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A analise dessa revolta, que transformou as ruas da primeira capital da republica em
um cenario de guerra civil, e interessante nao partindo da visao de um levante de ignorantes,
mas da sob a perspectiva desse episodio como a resposta dos setores populares a um dos
primeiros, e talvez mais pungentes exemplos de medidas governamentais com objetivo de
disciplinar, coagir e controlar os corpos.
Em um movimento analogo ao descrito por Foucault no qual o corpo, como celula
produtiva, se tornou objeto de “tecnologias individualizantes do poder”, de uma anatomia
política que atuou sobre os indivíduos ao ponto de anatomiza-los, as medidas
governamentais do inicio do sec. XX na capital carioca, nao se limitam apenas ao seu carater
racista, mas expressam tambem a preocupaçao das elites pela manutençao da mao de obra
para a produçao cafeeira.
O combate as epidemias foi, portanto, resultado de um exercício de biopoder, de uma
tentativa pelo ajuste da populaçao aos processos economicos que orientavam o
desenvolvimento capitalista no país, ao se incutir noçoes de higiene que normalizam os
corpos e modificando comportamentos e perspectivas, inclusive no que diz respeito as
identidades coletivas, uma vez que habitos e rotinas sao modificados
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Anderson Duarte1
RESUMO: Neste artigo, pretendo discorrer sobre a emergencia da segurança publica como
pratica e saber específico de nossa sociedade capitalista contemporanea, especialmente no
contexto brasileiro, e sua imanente relaçao com a noçao de biopolítica, pensada pelo filosofo
frances Michel Foucault (1926 – 1984).
ABSTRACT: In this article, I intend to discuss the emergence of public safety as practical and
specific knowledge of our contemporary capitalist society, especially in the Brazilian
context, and its immanent relationship with the notion of biopolitics, designed by the French
philosopher Michel Foucault (1926-1984).

INTRODUÇÃO
Neste artigo, pretendo discorrer sobre a emergência da segurança pública como
prática e saber específico de nossa sociedade capitalista contemporânea, especialmente no
contexto brasileiro, e sua imanente relação com a noção de biopolítica pensada pelo filósofo
francês Michel Foucault (1926 – 1984).
A segurança é uma atividade típica dos Estados modernos. Na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em
1948, ela aparece como direito fundamental, na forma do artigo 3º: “Todo ser humano tem
direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Na Constituição da República Federativa
Brasileira de 1988, a segurança é consagrada como direito e garantia fundamental, no artigo
5º, ao lado da vida, da liberdade e da propriedade.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:. (BRASIL, 1988).
No artigo 6º, que trata dos direitos sociais, a segurança, mais uma vez, está
presente entre outros direitos:
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL,
1988).
Note-se que ate agora se falou de segurança, havendo aí uma importante observaçao
a ser feita no que tange a amplitude deste conceito, que nao abrange apenas a segurança
publica2, objeto deste trabalho. Neste sentido, a professora Flavia Ines Schilling (In
GRACIANO, MATSUDA e FERNANDES, 2009. p. 13) explica o significado e a extensao dessa
palavra, mostrando que nao se trata apenas da proteçao contra as violencias ou agressoes,
mas tambem que:
O direito à segurança inclui a certeza de que, em caso de doença,
invalidez, seremos atendidos e amparados, teremos segurança
1 Doutorando em educaçao pelo Programa de Pos-Graduaçao em Educaçao Brasileira da Universidade
2

Federal do Ceara (PPGE/UFC) e Oficial da Polícia Militar do Ceara.
Retomarei o tema da segurança publica em seçao específica.
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necessária para recompor nossa vida. Inclui também a certeza de que,
quando estivermos mais velhos, teremos uma aposentadoria digna.
Ja aqui, nota-se que o conceito de segurança pode abranger tanto a prevençao e o
chamado “combate a criminalidade”, quanto tambem pode ser entendido como seguridade,
envolvendo aí questoes previdenciarias, assistenciais e de saude publica. Tudo isso com a
finalidade específica de preservar e qualificar a vida dos indivíduos e da populaçao de modo
geral. Estamos, portanto, diante de uma política da vida, uma biopolítica.

A EMERGÊNCIA DA BIOPOLÍTICA
Em 17 de março de 1976, Michel Foucault (2002) ministrava a ultima aula do curso
Em defesa da sociedade. Nesta aula, ocorrida entre o lançamento do livro Vigiar e punir (de
fevereiro de 1975) e do primeiro volume de sua História da sexualidade, chamado de A
vontade de Saber (outubro de 1976), Foucault trazia definitivamente novos e importantes
elementos para a analise de nossas sociedades ocidentais. A partir de entao, o tema do
biopoder e da biopolítica estaria posto e em discussao.
Quando falo definitivamente, trata-se de um esforço de nao apontar data específica
para a emergencia do conceito, associando-me a Sylvio Gadelha (2009, p. 81) que explica:
Em torno do período que se estende de 1974 a 1979, por vias diversas e
complementares, o problema da biopolítica vai se delineando, assumindo
diferentes contornos, maior complexidade e importância nas pesquisas
empreendidas por Michel Foucault.
O professor Gadelha localiza, numa conferencia ocorrida no Instituto de Medicina Social
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), chamada de O nascimento da medicina
social (1974), o primeiro momento em que Foucault, ao falar do desenvolvimento do
capitalismo no final do seculo XVIII e início do seculo XIX, trata da emergencia do corpo e da
medicina como realidade e estrategia biopolítica respectivamente3. Extrai-se da conferencia
a seguinte passagem que diz respeito a essa nova forma de exercício de poder.
O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente
pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo.
Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a
sociedade capitalista. (FOUCAULT, 2005, p. 80).
Feita a ressalva, o fato e que, na ultima aula do curso de 1976, ja citada, o filosofo
dedica-se a iniciar um mapeamento da noçao de biopolítica, tendo o cuidado de diferencia la das outras tecnologias de poder, a soberania e as disciplinas, ja dissecadas por ele em
obras como Vigiar e punir. Em breves linhas, convem retomar essa diferenciaçao.
Foucault (2002, p. 286) explica, justamente para falar de biopolítica, que o poder de
soberania, categoria fundamental da teoria política classica, tinha como característica o
direito de vida e de morte sobre os suditos. Dizer que o soberano tinha poder sobre a vida e
a morte dos indivíduos, nao significava dizer que o soberano podia fazer viver tanto quanto
morrer, pois o “efeito do poder soberano sobre a vida so se exerce a partir do momento em
que o soberano pode matar”. A vida do sudito poderia ser tirada pelo monarca a qualquer
momento. O poder soberano poderia ser simbolizado pela espada, nesse contexto.
Essa enfase no poder de deixar viver e fazer morrer, propria do poder soberano, vai,
aos poucos, dando espaço a outras formas de exercício de poder que a complementam e a

3

Sobre a emergencia da medicina social, ver tambem a obra: ROSEN, George. Da polícia médica à
medicina social: ensaios sobre a historia da assistencia medica. Rio de Janeiro: Graal, 1980.
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transformam. O foco, a partir de agora, sera o controle sobre a vida, o que demandara novos
mecanismos e tecnicas. Em A vontade de saber, Foucault (1990, p. 131) explica que:
Concretamente, esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do
século XVII, em duas formas principais, que não são antitéticas e
constituem, ao contrário, dois pólos de desenvolvimento interligados por
todo um feixe intermediário de relações.
Primeiramente, desenvolveram-se as disciplinas ou poder disciplinar. Elas surgem
no final do seculo XVII e início do seculo XVIII e tem por alvo fazer viver o corpo individual,
produzindo corpos doceis e uteis (FOUCAULT, 2008, p.119). Essa tecnologia de poder era
exercida em instituiçoes como conventos, hospitais, prisoes e quarteis, atraves de
procedimentos específicos, como o adestramento exaustivo e minucioso dos corpos, a
vigilancia hierarquica, a sançao normalizadora e o exame. A polícia tambem tem um papel
fundamental na disseminaçao das disciplinas no seculo XVIII, como afirma Foucault (2008,
p. 177), ainda em Vigiar e Punir,
pois une o poder absoluto do monarca às mínimas instâncias de poder
disseminadas na sociedade; pois, entre essas diversas instituições
fechadas de disciplina (oficinas, exércitos, escolas), estende uma rede
intermediária, agindo onde aquelas não podem intervir, disciplinando
espaços não disciplinados.
E, portanto, a atuaçao dos mecanismos da polícia nos interstícios existentes entre as
instituiçoes de sequestro que permite a generalizaçao das disciplinas em todos os espaços
sociais. Ela supriu a necessidade de uma sociedade de tipo disciplinar, ao cuidar, do “grao
mais elementar, o fenomeno mais passageiro do corpo social”, mas, ao mesmo tempo, da
“massa dos acontecimentos, das açoes, dos comportamentos, das opinioes” (FOUCAULT,
2008, p. 176). A preocupaçao com os fenomenos globais da populaçao, especialmente
aqueles indefinidos e incertos, começa a aparecer ja aí, dando causa ao aparecimento de
outra tecnologia de poder, cuja enfase nao era mais no fazer viver o corpo individual, mas na
propria vida da especie humana, entendida como um conjunto, uma massa de indivíduos
vivos. Esse era o novo problema colocado para os saberes de governo. Era o nascimento da
biopolítica.
A biopolítica e, portanto, uma tecnologia de poder cujas preocupaçoes sao os
fenomenos da vida das populaçoes. Ou, nas palavras de Giorgio Agamben (2014, p. 10), e “o
processo atraves do qual, nos limiares da Idade Moderna, a vida natural começa, por sua vez,
a ser incluída nos mecanismos e nos calculos do poder estatal, e a política se transforma em
biopolítica”. Importante ressaltar que nao se trata de uma abordagem sobre a sociedade,
entendida como um ente jurídico, por exemplo, mas, nas palavras de Foucault (2002, p. 292),
de “um novo corpo: corpo multiplo, corpo com inumeras cabeças, se nao infinito, pelo menos
necessariamente numeravel. E a noçao de ‘populaçao’”.
Como ja foi dito, os problemas que afetam a populaçao sao da ordem do coletivo, do
aleatorio e do imprevisível. E exatamente aí que o biopoder vai tentar intervir, controlar,
fazer previsoes. Para tal finalidade servirao de instrumentos os saberes da estatística,
utilizada como meio de organizaçao dos eventos aleatorios em series, com vistas a
facilitaçao do domínio sobre os fatos, atraves de estimativas e calculos prognosticos. Outro
saber proprio da biopolítica e a demografia (estudo das populaçoes), com suas
preocupaçoes acerca das taxas de natalidade, mortalidade, migraçoes e longevidade.
Dentre as reflexoes e os calculos realizados por esses saberes, ha tambem a
necessidade de regulamentaçao de intervençao. Nas palavras de Foucault (2002, p. 293),
“vai ser preciso modificar, baixar a morbidade; vai ser preciso encompridar a vida; vai ser
preciso estimular a natalidade”. Nesse sentido, e a medicina social, surgida como polícia
médica, que inicialmente dara conta dessas intervençoes. Nas investigaçoes historicas sobre
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o surgimento dessa modalidade específica de saber medico, destaca-se a obra de George
Rosen (1979) Da polícia médica à medicina social, lançada em 1974, que vai ao encontro da
ja citada conferencia de Foucault sobre o tema. Rosen (1979, p. 02) explica que:
Durante o Renascimento e posteriormente nos séculos XVII e XVIII, a
necessidade de garantir a oferta de atenção médica e o desejo de
promover o crescimento populacional deram origem a outras
observações sobre as relações entre os fatores sociais e a saúde.
Mais ou menos no final do século XVII e começo do XVIII, alguns dos
elementos básicos de um conceito de medicina social foram reunidos.
Tanto Rosen quanto Foucault analisaram a emergencia da medicina social em tres
países europeus: Alemanha, França e Inglaterra. Em cada um desses lugares, esse saber
biopolítico assumiu certos contornos e obteve a sua singularidade. Gadelha (2009, p. 84),
fazendo um resumo da conferencia de Foucault, sintetiza:
Em primeiro lugar, uma ‘medicina de Estado’, desenvolvida na Alemanha;
em segundo, uma ‘medicina urbana’, que teve lugar na França; em
terceiro, por fim, uma ‘medicina da força de trabalho’, praticada na
Inglaterra.
O conceito de polícia medica e uma criaçao alema. Segundo Rosen (1979, p. 165),
“Influenciados pelas doutrinas de filosofos políticos e pelos teoricos da ciencia da polícia, os
medicos adotaram o conceito de polícia e começaram a aplica-lo aos problemas medicos e
de saude”. Ele foi empregado pela primeira vez em 1764 por Wolfgang Thomas Rau, em suas
Reflexões sobre a utilidade e a necessidade de um regulamento de polícia médica para um
Estado (FOUCAULT, 2005, p. 83 e ROSEN, 1979, p. 165). O título do livro da a noçao exata da
enfase em uma medicina fortemente controlada pelo Estado, com o objetivo de aumentar as
forças deste atraves de sua populaçao. Para Rau, explica Rosen (1979, p. 165), “todo
monarca precisa de suditos saudaveis aptos a cumprirem suas obrigaçoes na paz e na
guerra. Por este motivo, o Estado deve cuidar da saude do povo”. A fim de alcançar esse alvo,
sera necessaria a regulamentaçao do saber medico e suas praticas, bem como dos locais de
exercício da medicina, e ainda prover formas de esclarecimento da populaçao com educaçao
basica sobre higiene e saude, com vistas a prevençao de epidemias.
Ja o desenvolvimento da medicina social francesa coloca para si os problemas
advindos da urbanizaçao ocorrida no fim seculo XVIII. Foucault (2005, p. 86) explica sobre
esse modelo que “Sentiu-se necessidade, ao menos nas grandes cidades, de constituir a
cidade como unidade, de organizar o corpo urbano de modo coerente, homogeneo,
dependendo de um poder unico e bem regulamentado”. As razoes para o surgimento dessa
regulamentaçao das cidades atraves da medicina social sao economicas, relativas a
necessidade de unificaçao do poder urbano para facilitar as relaçoes comerciais, mas
tambem políticas, ja que as tensoes com o proletariado que passa a habitar nas cidades
colocavam a necessidade de “um poder político capaz de esquadrinhar esta populaçao
urbana” (FOUCAULT, 2005, p. 86). E importante ressaltar que essa medicina, produzindo
noçoes como a de salubridade e a utilizaçao de conhecimentos sobre o meio físico-químico
urbano, estabeleceu praticas e discursos com elevado status científico, que influenciarao
definitivamente o estabelecimento da medicina como ciencia no seculo XIX.
A medicina social toma direçao distinta na Inglaterra. A preocupaçao nao sera o
Estado ou o meio urbano, mas as massas pobres. A populaçao formada por trabalhadores
passa a ser controlada atraves de mecanismos medicalizantes. Nas palavras de Foucault
(2005, p. 97), “surge uma medicina que e essencialmente um controle da saude e do corpo
das classes, mais pobres para torna-las mais aptas ao trabalho e menos perigosas as classes
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mais ricas”. Isso incluía programas impositivos de vacinaçao4, registro de doenças e
epidemias e intervençao em locais considerados insalubres. Tudo isso tinha “de fato por
objetivo o controle das classes mais pobres. Sylvio Gadelha (2009, p. 90, grifos meus)
comenta que “nessa nova modalidade de medicina, a assistencia a saude da populaçao
pobre passa pelo controle autoritario e esta estreitamente ligada a segurança pública”,
sendo talvez por isso que foi realmente bem sucedida e influente. Isso leva novamente a
questao chave deste trabalho, que e identificar elementos biopolíticos no saber da segurança
publica.

SEGURANÇA PÚBLICA, UM SABER BIOPOLÍTICO.
Ao iniciar seu curso no College de France em 1977 e 1978, chamado Segurança,
território, população, Foucault (2008b, p. 06) pergunta: “o que se pode entender por
‘segurança’?” A resposta dada por ele e um modelo de tres faces: uma lei penal na forma de
proibiçao, um sistema de vigilancia com vistas a prevençao e coerçao e, por ultimo, o
dispositivo de segurança, ou seja, o conjunto de calculos e saberes acerca das taxas de
criminalidade, do qual se destacam as series estatísticas. Com o acrescimo da qualidade de
“publica”, torna-se ainda mais complexo o significado do termo. Ha, portanto, a necessidade
de um estudo mais amplo sobre o saber da segurança publica enquanto dispositivo de poder
na contemporaneidade.
Como já foi visto, a segurança pública foi um componente da medicina social,
especialmente em sua matriz inglesa, cujo sucesso se atribui à atenção que teve à assistência
obrigatória aos pobres, ou seja, o serviço efetivo de polícia médica, com vistas à manutenção
de sua força e saúde para o trabalho, ao mesmo tempo em que mantinha serviços
administrativos para a vacinação e o controle de epidemias e, finalmente, serviços médicos
pagos para aqueles que possuíam condições financeiras.
Ocorre que o saber da segurança pública, enquanto saber principal da polícia
contemporânea, continua a se desenvolver5 e, segundo penso, permanece com a mesma
lógica, utilizando elementos de racismo de Estado, um racismo de guerra, próprio do
biopoder que, como diz Foucault (2002, p. 308), “poderia articular tanto a vontade de
destruir o adversário quanto o risco que assumia de matar aqueles mesmos cuja vida ele
devia, por definição, proteger, organizar, multiplicar.” Neste sentido é que se pode pensar a
relação estabelecida entre Estado e criminosos, mas também com os loucos e outras
“anomalias”. O biopoder pode matar e encarcerar elementos indesejáveis quando se utiliza
desse racismo de Estado e da guerra “em defesa da sociedade”. Daí a relação entre
militarização e segurança pública, sempre pertinente.
Basta lançar o olhar sobre os atuais saberes e serviços de segurança pública, para
perceber que há características biopolíticas importantes que permanecem inalteradas. Um

4
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Registre-se, com relaçao a esses programas impositivos de vacinas, a famosa Revolta da Vacina
ocorrida no Brasil entre 10 a 16 de novembro de 1904. Trata-se de uma revolta popular contra o
programa de vacinaçao obrigatoria contra a varíola, imposto pelo governo federal atraves de uma
lei que permitia que brigadas sanitarias, acompanhadas por policiais, entrassem nas casas para
aplicar a vacina a força. Claramente, nota-se a influencia do modelo de medicina social inglesa.
Sobre o desenvolvimento do saber da segurança publica no contexto brasileiro, chama atençao a
criaçao, no início do ano de 2012, de um novo curso de graduaçao na Universidade Federal
Fluminense. Tratava-se do “Bacharelado em Segurança Publica”, curso que ate, entao, era restrito
as academias das polícias militares, para formaçao dos seus oficiais. A criaçao de tal curso gerou
polemicas e discursos contrarios tanto entre alguns professores, que viam ali apenas a criaçao de
um novo tipo de pesquisador e profissao, como tambem entre estudantes do Instituto de Ciencias
Humanas e Filosofia da universidade, que acreditavam que o objetivo do curso era “colocar a polícia
no campus”. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/vestibular/uff-criaprimeiro-bacharelado-em-seguranca-publica-do-brasil-3629851#ixzz2ymzjFm61>. Acesso em 14
abr. 2014.
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dos caminhos para isso, é conhecer a definição oficial desse conceito. Segundo o portal do
Ministério da Justiça na internet6, a segurança pública
é uma atividade pertinente aos órgãos estatais e à comunidade como um
todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, prevenindo e
controlando manifestações da criminalidade e da violência, efetivas ou
potenciais, garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites da lei.
Como se percebe na definição, o que parece ser visto atualmente como segurança
pública é um campo onde estão articuladas todas as tecnologias de poder tratadas por
Foucault. Ou seja, ao mesmo tempo em que são aplicadas aos próprios policiais técnicas
disciplinares, presentes nas características militares de adestramento dos gestos, das
atitudes e dos corpos, há também a normalização das condutas da população através de
dispositivos panópticos de vigilância e monitoramento, que também são utilizados para
controle sobre a qualidade, produtividade e eficiência individual do policial. Da mesma
forma, há também a preocupação com os dados da população relacionados à criminalidade
e mortalidade, monitorados através de geoprocessamento, estatística e outros saberes dos
dispositivos de segurança vinculados à biopolítica, culminando no controle da população
pobre.
Poncioni (2009, p. 211), observa que “nas últimas décadas, no Brasil, pôde-se
observar o aumento progressivo da tematização da segurança pública”. As condições de
possibilidade de tal fato, segundo a autora, têm a ver com a disponibilização de cursos de
pós-graduação, especialmente especializações, na área da segurança pública. No entanto,
salienta a autora, há também
um processo de ideologização também crescente no debate em torno da
segurança pública, no qual alguns argumentos têm sido utilizados,
particularmente pelas polícias, como retórica para promover e defender
a posição da organização policial na sociedade brasileira contemporânea
(PONCIONI, 2009, p. 211).
Esse processo que a autora (2009, p. 215) chama de ideologizaçao da segurança
publica, resumido por ela como “distanciamento entre o discurso adotado e as açoes
praticas” e, segundo percebo, a utilizaçao do discurso da segurança publica como artifício
para açoes conservadoras, ou seja, como discurso de justificaçao das açoes policiais, que
podem se dar sob uma retorica de racismo de Estado. Isso se da tanto no ambito das açoes
cotidianas como em nível academico e mesmo político. O avanço do discurso da segurança
publica como e colocado atualmente e tambem o avanço do conservadorismo de direita.
Tal processo pode ser visto na atual composiçao do Congresso Nacional Brasileiro.
No dia 25 de fevereiro deste ano de 2015, foi relançada a Frente Parlamentar da Segurança
Publica, composta por mais de duzentos deputados que, segundo site da propria Camara dos
Deputados7, tem objetivos definidos: “reduçao da maioridade penal, a diminuiçao de
benefícios a detentos e a revogaçao do Estatuto do Desarmamento”. Alem disso, na Camara
ja foi aprovado por unanimidade um projeto que torna crime hediondo o homicídio e as
lesoes corporais graves contra policiais e seus parentes ate o 3º grau. Tal projeto foi
encaminhado pela comissao de segurança publica daquela casa parlamentar. Novamente,
em todos esses assuntos relativos as leis, nota-se o discurso da biopolítica, atraves do
racismo de Estado ou de guerra como elemento motivador das discussoes, com peso maior
sobre aqueles mais pobres, aqueles indivíduos matáveis pelo poder estatal, os quais Giorgio
6
7

Disponível em: <http://goo.gl/pMEOBW>. Acesso em 15 de maio de 2015.
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/482228RELANCADA,-FRENTE-DA-SEGURANCA-PUBLICA-QUER-REVOGAR-ESTATUTO-DODESARMAMENTO.html>. Acesso em 15 de maio de 2015.
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Agamben (2014, p. 16) elegeu como protagonistas de sua obra Homo Sacer, em que atualiza
a tese foucaultiana acerca da biopolítica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Michel Foucault (1990, p. 136), depois de analisar os problemas que a biopolítica
tem nos colocado desde o início do seculo XIX, percebeu, talvez com certo otimismo, as
formas de resistencias que se fazem contra essa tecnologia de poder. Segundo ele, nao ha
mais a luta em busca de um retorno nostalgico ao passado, uma certa “Idade do ouro”,
tampouco ha entre aqueles que lutam uma espera escatologica de um “imperador dos
pobres”. O que ha, segundo o filosofo, e uma luta contra o biopoder apoiada justamente
naquilo que ele investe: “na vida e no homem enquanto ser vivo”. Ainda segundo ele:
Foi a vida, muito mais do que direito, que se tornou o objeto das lutas
políticas, ainda que estas últimas se formulem através de afirmações de
direito. O ‘direito’ à vida, ao corpo, à saúde, à felicidade, à satisfação das
necessidades, o ‘direito’, acima de todas opressões ou ‘alienações’, de
encontrar o que se é e tudo o que se pode ser[...]” (FOUCAULT, 1990, p.
136).
Nesse sentido de lutas, e no tocante ao campo da segurança publica, e importante
pensar em termos taticos e estrategicos questoes que podem colocar em xeque as açoes
biopolíticas e de alguma forma se colocar contra os poderes estabelecidos, que tem tentado
consolidar, nos termos de Foucault (2008b, p. 15) “sociedades de segurança”. Como apontei
provisoriamente em minha pesquisa de mestrado:
É preciso ir além. Talvez, problematizar e superar a própria versão
militar-estatal da segurança pública. O militar deve ser extirpado deste
campo, o que não significa apenas a extinção das polícias militares Mais
ainda, o próprio campo de saber/poder estatal estabelecido sob o termo
“segurança pública” deve ser submetido a uma rigorosa analítica, sob as
lentes de novos instrumentos de análise e de combate [...] (DUARTE,
2013, p. 96).
Na direçao de problematizaçao e luta contra os poderes e saberes estabelecidos pela
biopolítica no campo da segurança publica, reivindicaçoes pela desmilitarizaçao da polícia8,
diminuiçao do Estado penal e descriminalizaçao das drogas 9 parecem ser boas taticas de
afirmaçao da vida, ainda que provisorias. Outras ainda em vias de realizaçao, a serem
inventadas por aqueles que travam lutas cotidianas neste espaço de batalhas.
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RESUMO: A partir de uma questão contemporânea sobre o acontecimento da
transexualidade na escola, este texto se propõe a dialogar com alguns conceitos de Michel
Foucault para pensá-la por meio da invenção do dispositivo da sexualidade, de um de seus
deslocamentos bem como sobre os agenciamentos biopolíticos da instituição escolar com
vistas ao controle e ao governamento dos corpos e subjetividades trans. Problematiza a
noção de “armário trans”, como uma estratégia biopolítica de governo e controle dos corpos
e subjetividades dessas/es personagens. Apresenta, ainda, uma provocação em relação às
possibilidades de escape dos agenciamentos biopolíticos da escola.
PALAVRAS CHAVE: transexualidade; travestilidade; escola; governo; controle.
EDUCATIONAL BIOPOLITICS AND THE DISGOVERNMENT OF TRANSSEXUAL
AND TRANSVESTITE BODIES
ABSTRACT: This paper proposes a dialogue on a contemporary issue of transexuality in
schools under the perspective of some concepts discussed by the philosopher Michel
Foucault in order to think about the subject in one of the shifts of the invention of the device
(dispositif) of sexuality, as well as the biopolitical agencies of school institutions which try
to control and regulate the trans bodies and subjectivities. This work also discusses the
notion of a “trans closet” as a biopolitical strategy of government and control over such
individuals’ bodies and processes of subjectivity. Finally, it presents a challenge in relation
to the possibilities to escape from schools’ biopolitical agency.
KEYWORDS: transexuality; school; government; control.

OS AGENCIAMENTOS DE UMA BIOPOLÍTICA EDUCACIONAL E OS CORPOS DE
TRAVESTIS E TRANSEXUAIS
Os efeitos de poder que engendram os processos de exclusão de travestis e
transexuais são potencializados quando a análise é deslocada para as instituições, como a
escola, por exemplo. As escolas não suportam trabalhar com corpos trans1, pois ao se
depararem com essas materialidades, empreendem toda uma maquinaria regulatória, com
vistas a restabelecer e reiterar a norma heterossexual. Talvez pelo caráter definitivo de
afastamento das normas operado por essa experiência, pois uma vez iniciado o processo de
transexualização, com a ingestão de hormônios, a colocação de próteses ou a retirada de
partes do corpo, retroceder às normas de gênero e sexualidade torna-se uma possibilidade
cada vez mais distante. Estes são corpos que escapam à eficiente política de governo de
corpos e subjetividades no funcionamento da maquinaria escolar. Nesse sentido, Maria Rita
de Assis César (2008, p. 11) problematiza:
Se a presença de alunos e alunas homossexuais e bissexuais dentro da
escola já é um incômodo, então, a partir daquela perspectiva, a
experiência da transexualidade se torna verdadeiramente insuportável
do ponto de vista da instituição escolar, pois, diante de seus corpos

Utilizo o termo trans para me referir a corpos e subjetividades travestis e transexuais. O termo
pessoas trans também será utilizado com o mesmo significado.
1
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transformados, a fala competente da instituição não vê esperança de
retorno à norma heterossexual. Assim, aquilo que resta é o afastamento
desses corpos indesejáveis, isto é a expulsão, que hoje se constitui em um
elemento importante da evasão escolar.
A compreensão desses processos de exclusão articulados entre a escola e a
experiência transexual também requer a articulação de conceitos específicos pelos quais a
instituição escolar é entendida como uma invenção do final do século XVIII. Desse modo,
tanto a escola como a experiência trans são tomadas como construções históricas da
modernidade.
Para que as narrativas comuns e as performances2 de travestis e transexuais sobre a
experiência escolar sejam localizadas na instituição escolar, faz-se necessário analisar a
escola e sua construção na modernidade assim como também pensar sobre os
deslocamentos contemporâneos que dizem respeito a essa instituição no presente. Desta
forma, é fundamental para esta análise, considerar a invenção da escola como instituição
disciplinar e a forma como suas práticas e discursos foram e são engendrados em meio a
relações de saber-poder para a produção de corpos dóceis, úteis e governáveis (FOUCAULT,
2007).
No que se refere aos deslocamentos contemporâneos, destaca-se, sobretudo, a
pedagogia do controle, isto é, um conjunto de transformações em meio a rupturas e
deslocamentos históricos que no Brasil se deu nos anos de 1990 do século XX (CÉSAR,
2004). Não somente na escola, mas também nas instituições em geral, essa nova
conformação social, denominada por Gilles Deleuze (1992) de “sociedade de controle”,
imbrica as instituições na produção de subjetividades distintas daquelas engendradas pela
escola disciplinar da modernidade (FOUCAULT, 1988). Para Sylvio Gadelha Costa (2009, p.
177), “[o] indivíduo moderno, a que se qualificava como sujeito de direitos, transmuta-se,
assim, num indivíduo microempresa: Você S/A” (grifo do autor). As formas de governamento
dos corpos estão centradas em atender as demandas do mercado, em que produtos, metas
e resultados passam a se constituir em preocupações, ou seja, a forma de
governamentalidade passa de liberal à neoliberal.
A escola é aqui pensada como empreendimento biopolítico, que implica em uma
potencialização do governo dos corpos e dos prazeres. Com isso, os agenciamentos
biopolíticos da instituição escolar deslocam-se para uma governamentalidade neoliberal,
isto é, se a sociedade desloca a ênfase do modelo disciplinar, para o controle, a escola passa
a ser pautada pela governamentalidade neoliberal. A escola contemporânea situa-se nas
relações entre a biopolítica e essa nova forma de governamentalidade neoliberal. É
agenciada pelas biopolíticas e, com isso, tomada como um campo de investimento que pode
potencializar a produção e o consumo. Nessa perspectiva, a escola como empreendimento
biopolítico contemporâneo objetiva capturar os corpos para torná-los viáveis para a
produção e para o consumo (CÉSAR, 2010). Esse consumo se orienta para a satisfação
imediata dos desejos, que cedem espaço a outros, tão logo sejam satisfeitos. Os produtos
procurados são “leves, voláteis, descartáveis” (SARAIVA e VEIGA-NETO, 2009, p. 193).
Nessa perspectiva, estar na escola atualmente significa ser gestora/r de si, por meio
de investimentos no corpo, o que de acordo com Foucault (2008), foi denominado de capital
humano. Para Karla Saraiva e Alfredo Veiga-Neto (2009, p. 199), “[g]erir seu capital humano
é buscar estratégias de multiplicá-lo. À escola caberia ensinar essas técnicas de gestão”. Isto
é, a escola contemporânea está imbricada pela teoria do Capital Humano, uma vez que
funciona “como um investimento cuja acumulação permitiria não só o aumento da
produtividade do indivíduo-trabalhador, mas também a maximização crescente de seus
rendimentos ao longo da vida” (GADELHA COSTA, 2009, p. 177).

O conceito de performance utilizado nesta reflexão se distancia daquele elaborado no campo da
dramaturgia ou do teatro e será explorado no desenvolvimento do texto.
2
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Naquilo que se refere à sexualidade, à travestilidade e à transexualidade, são
engendradas práticas, discursos e saberes por meio do controle, ou seja, a escola
contemporânea constrói uma rede de poder–saber-controle, além de gerenciar e capturar
os corpos sexuados, transmutando-os em corpos que produzem e consomem.
Dentre as ocorrências do cotidiano escolar acontecem às experiências que desafiam,
desestabilizam e subvertem as normas de gênero, como a travestilidade e a transexualidade.
A visibilidade desses corpos-sujeitos intensifica-se na medida em que na sociedade de
controle ou na governamentalidade neoliberal o princípio da inclusão se coloca como
imperativo (LOPES, 2009; LOPES e FABRIS, 2013). Entretanto, travestis e transexuais,
embora atendam parte das demandas desse imperativo, quebram regras com seus corpos,
isto é, as normas binárias do gênero, e essa quebra pode ser percebida por meio da
transformação de seus corpos. Para esses corpos-sujeitos a possibilidade de resistência em
relação à visibilidade torna-se complexa, ou seja, pensando com Veiga-Neto (2000) ao
refletir sobre a sociedade de controle, seus corpos são de cristal, isto é, produzem uma
visibilidade absoluta, sendo que a sua “inadequação” às normas encontra-se corporificada.
A visibilidade instaurada por corpos-sujeitos trans acaba por colocar em xeque a relação
entre essas experiências e um possível “armário trans” em múltiplas situações sociais
cotidianas.
Eve Kosofsky Sedgwick, em seu texto condensado a partir de seu livro homônimo
intitulado “A epistemologia do armário” (2007), produz uma crítica ao “armário”, ao
demonstrar que esse mecanismo pode ser compreendido como a instauração de uma ordem
sexual – estabelecida desde o final do século XIX – que delimita os espaços de forma binária
para todas as experiências sexuais. Essa ordem acaba por garantir às experiências
heterossexuais o espaço público e às não-heterossexuais o privado. Para a autora, “[o]
armário é a estrutura definidora da opressão gay no século XX” (SEDGWICK, 2007, p. 26).
Na leitura de Tiago Duque (2013), a problematização do armário feita por Sedgwick o
constitui como um regime histórico de visibilidade e de conhecimento.
Na sua importante obra “História da Sexualidade I – a vontade de saber”, Michel
Foucault (1988) demonstrou como as relações de poder tramadas entre as distintas
discursividades sobre o sexo produziram os saberes, instituídos como verdades e, as
subjetividades ao longo da história das sociedades ocidentais. É a partir dessas teorizações
que tomo a relação entre visibilidade e saber como uma ferramenta teórica interessante
para pensar sobre as experiências da travestilidade e da transexualidade em relação à
possibilidade de um “armário trans”3. Para as análises propostas neste texto, um possível
“armário trans” adquire sentido como um dispositivo de controle e regulação dos corpos e
subjetividades travestis e transexuais, isto é, uma estratégia biopolítica (FOUCAULT, 2008)4.
O conceito de sexo também ocupa lugar central nessa trama de saber-poder-controle. Nesta
perspectiva, sexo é entendido como: “parte de uma prática regulatória que produz os corpos
que governa” (BUTLER, 2000, p.153). Para Judith Butler:
O “sexo” é, pois, não simplesmente aquilo que alguém tem ou uma
descrição estática daquilo que alguém é: ele é uma das normas pelas
quais o “alguém” simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica um
corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural
(Idem, p.154-155; grifos da autora).

Termo utilizado e problematizado por Tiago Duque (2013, p. 02).
Diante deste posicionamento teórico e da multiplicidade de possibilidades das experiências de
fabricação de corpos e subjetividades trans, bem como das experiências de resistência aos processos
de normalização e regulação, a reflexão proposta segue aberta, pois não tem a intenção de mapear
todas, ou a maioria, das experiências de saída do “armário trans”, mas sim aquelas potentes ao
argumento que desejo desenvolver.
3
4
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Diante disso, o que se coloca em jogo é a viabilidade dos corpos na cultura. A
instalação de um regime de heterossexualidade, construída como a norma social ideal em
termos de sexo, gênero e desejo, também compõe essa trajetória analítica e foi analisada
por Butler (2008) em suas teorizações. Para a autora, o processo de construção da
heterossexualidade produziu uma matriz de inteligibilidade cultural:
[...] [a matriz heterossexual consiste na] grade de inteligibilidade cultural
por meio da qual os corpos, gêneros e desejos são naturalizados. [...] [essa
matriz é caracterizada por um] modelo discursivo/epistemológico
hegemônico da inteligibilidade do gênero, o qual presume que para os
corpos serem coerentes e fazerem sentido (masculino expressa macho,
feminino expressa fêmea), é necessário haver um sexo estável, expresso
por um gênero estável, que é definido oposicional e hierarquicamente
por meio da prática compulsória da heterossexualidade (BUTLER, 2008,
p. 215-216).
Essa matriz heterossexual investe, por meio de redes de saber-poder-controle, tanto
sobre os corpos construídos no interior da norma que, com isso, adquirem algum sentido,
quanto naqueles fabricados em seu exterior. Dessa forma, poder-se-ia compreender que
somos todas e todos alvos de investimento desses mecanismos de poder que pretendem
operacionalizar a produção da heterossexualidade hegemônica como única possibilidade
viável e inteligível de se colocar no mundo. Para Butler, a heterossexualidade como matriz
de significação de corpos, gêneros e desejos realiza um movimento duplo, em que produz
os corpos que podem ser considerados sujeitos, como também aqueles que não o são. Esses
processos de produção encontram-se articulados, ou seja, na produção do corpo-gênerodesejo inteligível, são produzidos também os corpos externos ao ideal regulatório. Ou, em
outras palavras, não heterossexuais são fundamentais. Segundo Butler (2000, p. 155):
Esta matriz excludente pela qual os sujeitos são formados exige, pois, a
produção simultânea de um domínio de seres abjetos, aqueles que ainda
não são “sujeitos”, mas que formam o exterior constitutivo relativamente
ao domínio do sujeito. O abjeto designa aqui precisamente aquelas zonas
“inóspitas” e “inabitáveis” da vida social, que são, não obstante,
densamente povoadas por aqueles que não gozam do status de sujeito,
mas cujo habitar sob o signo do “inabitável” é necessário para que o
domínio do sujeito seja circunscrito (grifos da autora).
Dessa forma, se produz também, por meio da reiteração da heterossexualidade, uma
territorialização na qual corpos normatizados ocupam o centro e os demais, outros espaços
menos valorizados. A matriz de inteligibilidade cultural que constrói corpos, sexos, gêneros
e desejos por meio da heterossexualidade concede caráter de viabilidade aos constructos
produzidos no interior da norma. Isto se dá antes mesmo desses corpos serem designados
como humanos. Segundo Butler (2000, p. 160-161):
A “atividade” dessa generificação não pode, estritamente falando, ser um
ato ou uma expressão humana, uma apropriação intencional, e não é,
certamente, uma questão de se vestir uma máscara; trata-se da matriz
através da qual toda intenção torna-se inicialmente possível, sua
condição cultural possibilitadora. Nesse sentido, a matriz das relações de
gênero é anterior à emergência do “humano” (grifos da autora).
Com isso, pode-se compreender que antes mesmo de serem considerados como
“humanos”, os corpos-sujeitos são sexuados e generificados. Entretanto, é na demarcação
da própria norma regulatória que surgem possibilidades de escape e de rematerialização
dos corpos, sexos, gêneros e desejos (BUTLER, 2000). Nesse sentido, para a autora:
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[...] o sexo é produzido e, ao mesmo tempo, desestabilizado no curso
dessa reiteração. Como um efeito sedimentado de uma prática reiterativa
ou ritual, o sexo adquire seu efeito naturalizado e [sic] contudo, é
também, em virtude dessa reiteração, que fossos e fissuras são abertos,
fossos e fissuras que podem ser vistos como as instabilidades
constitutivas dessas construções, como aquilo que escapa ou excede a
norma, como aquilo que não pode ser totalmente definido ou fixado pelo
trabalho repetitivo daquela norma. Esta instabilidade é a possibilidade
desconstitutiva no próprio processo de repetição, o poder que desfaz os
próprios efeitos pelos quais o “sexo” é estabilizado, a possibilidade de
colocar a consolidação das normas do “sexo” em uma crise
potencialmente produtiva (BUTLER, 2000, p. 163-164, grifos da autora).
Essa crise produtiva da norma regulatória inventa meios para que performances
subversivas de gênero aconteçam. Transexualidades e travestilidades, por se constituírem
como experiências que se materializam pela ambiguidade, acabam por “borrar” as
fronteiras do que se entende por feminino e masculino, produzindo feminilidades em
corpos masculinos ou vice-versa. Pensar em corpos construídos como femininos, com pênis
e que se colocam no mundo de forma feminina, desestabiliza algumas das certezas
produzidas pelas redes de poder-saber-controle, em especial, naquilo que se refere à
diferença sexual e a prática heterossexual naturalizada. Se for somente a partir da diferença
sexual que feminino e o masculino tornam-se inteligíveis, a experiência transexual, por
exemplo, quando analisada por esse prisma, torna-se inviável, impensável, perturbadora.
Para Berenice Bento (2008, p. 18):
Diante da experiência transexual, o[/a] observador[/a] põe em ação os
valores que estruturam os gêneros na sociedade. Um homem de batom e
silicone? Uma mulher que solicita uma cirurgia para tirar os seios e o
útero? Mulheres biológicas [sic] que tomam hormônios para fazer a
barba crescer e engrossar a voz? Ela é ele? Ele é ela?
Nessa perspectiva, essa experiência parece adquirir sentido apenas quando pensada
para fora dos padrões binários, pois protagoniza o impensável em termos de sexo e de
gênero feminino e masculino. O que está em jogo na experiência transexual é a própria
humanidade, uma vez que os processos de construção dos corpos, gêneros e desejos de
transexuais propõem uma desordenação do mundo generificado, ao se constituírem como
corpos abjetos. Para Butler (2000, p. 161):
Nós vemos isto mais claramente nos exemplos daqueles seres abjetos
que não parecem apropriadamente generificados; é a sua própria
humanidade que se torna questionada. Na verdade, a construção do
gênero atua através de meios excludentes, de forma que o humano é não
apenas produzido sobre e contra o inumano, mas através de um conjunto
de exclusões, de apagamentos radicais, os quais, estritamente falando,
recusam a possibilidade de articulação cultural. Portanto, não é suficiente
afirmar que os sujeitos humanos são construídos, pois a construção do
humano é uma operação diferencial que produz o mais e o menos
“humano”, o inumano, o humanamente impensável. Esses locais
excluídos vêm a limitar o “humano” com seu exterior constitutivo, e a
assombrar aquelas fronteiras com a persistente possibilidade de sua
perturbação e rearticulação (grifos da autora).
As experiências trans por localizarem-se na fronteira, no ambíguo e “entre” os
gêneros e os corpos possíveis e viáveis, são ininteligíveis, isto é, impensáveis. Ainda que as
teorizações sobre a categoria analítica do gênero sejam indispensáveis para a discussão
sobre as constituições dos padrões de feminino e masculino que inventaram o modelo de
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sociedade no qual estamos todas e todos inseridas/os, talvez seja relevante pensar além.
Isto é, tanto a cuidadosa fabricação de identidades femininas em corpos masculinos quanto
à construção de identidades normativas, na qual se pressupõe uma relação causal entre
corpo, sexo, gênero e desejo, produzem uma cópia da cópia. Judith Butler (2008) analisou a
performatividade parodística de gênero nos processos de fabricação empreendidos pelas
drags5. Nessa análise, a autora enfatiza a performance6. Para Butler:
No lugar da lei da coerência heterossexual, vemos o sexo e o gênero
desnaturalizados por meio de uma performance que confessa sua
distinção e dramatiza o mecanismo cultural da sua unidade fabricada. [...]
trata-se de uma produção que, com efeito – isto é, em seu efeito –, colocase como imitação. [...] No lugar de uma identificação original a servir
como causa determinante, a identidade de gênero pode ser reconcebida
como uma história pessoal/cultural de significados recebidos, sujeitos a
um conjunto de práticas imitativas que se referem lateralmente a outras
imitações e que, em conjunto, constroem a ilusão de um eu de gênero
primário e interno marcado pelo gênero, ou parodiam o mecanismo
dessa construção (BUTLER, 2008, p. 196-197, grifos da autora).
Ao se pensar sobre a experiência transexual e em outras que subvertem a ordem
generificada do mundo a partir de um diálogo com as teorizações sobre gênero pode-se
questionar, com Butler (2008), se as categorias produzidas pelo gênero não fixam o
pensamento na lógica binária e hierárquica que se propõem a superar, naturalizando de
outra forma o corpo, o sexo, o gênero e o desejo. Esta naturalização acaba por produzir,
muitas vezes, outra regulação de corpos e prazeres.
A teoria da performatividade dos gêneros proposta por Judith Butler, me parece
potente para compreender a produção realizada pelas/os transexuais, por exemplo. Para a
autora, todas as práticas e discursos são performáticos, ou seja, não há um a priori ou uma
“essência” quando se pensa em sexo, em gênero e em desejo. Ao contrário, as performances
de gênero possibilitam um deslize da compreensão do sexo como constructo biológico e
uma compreensão performativa desse mesmo sexo, bem como do gênero (BUTLER, 2008).
Com isso, percebe-se que não há sentido na consolidação dos sujeitos fixos, como mulher,
mulheres, homem ou homens, bem como travesti e/ou transexual. Cada subjetividade
construída consiste em uma performance de gênero.
Assim, penso que muito mais do que conceber um “armário trans” fixado pela ordem
normativa e binária de gênero e sexualidade, a análise das experiências de saída desse
armário pode potencializar a discussão, pois essas experiências de outing trans, no meu
entendimento, podem oferecer uma pluralidade potente de sentidos. Nesse sentido, Mario
Carvalho, ao analisar algumas dessas situações, no seu campo de pesquisa, afirma que:

Para Guacira Lopes Louro: “A drag é, fundamentalmente, uma figura “pública”, isto é, uma figura
que se apresenta e surge como tal apenas no espaço público. (...) A drag assume, explicitamente, que
fabrica seu corpo; ela intervém, esconde, agrega, expõe. Deliberadamente, realiza todos esses atos
não porque pretenda se fazer passar por uma mulher. A drag propositalmente exagera os traços
convencionais do feminino, exorbita e acentua marcas corporais, comportamentos, atitudes,
vestimentas culturalmente identificadas como femininas. O que faz pode ser compreendido como
uma paródia de gênero: ela imita e exagera, aproxima-se, legitima e, ao mesmo tempo, subverte o
sujeito que copia”. (2004, p. 84-85; grifos da autora)
6 Como já explicitado, o conceito de performance utilizado nesta reflexão se distancia daquele
elaborado no campo da dramaturgia ou do teatro. Transexuais, mulheres e homens, hetero, homo e
bissexuais, conforme se descrevem, sempre realizarão performances de gênero e da identidade
desejada e/ou construída nos processos de transformação. Este conceito adquire importância para a
discussão proposta neste texto a partir das teorizações de Judith Butler, as quais possibilitam
compreender que as identidades de gênero e sexuais serão sempre performativas (BUTLER, 2000, p.
154).
5
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Creio que o melhor caminho para se explorar o “armário trans” é pelas
situações de saída do armário ou de outing. Como podemos perceber, sair
do armário tem sentidos distintos nas duas situações [analisadas]: iniciar
as transformações corporais e revelar-se “trans” durante uma interação
social. Além dessas, outros momentos se configuram como saídas
voluntárias ou involuntárias do armário, tais como ter que apresentar
documentos com o nome e sexo assignados ao nascer ou uma simples ida
ao médico. (2014, p. 252; grifos do autor)
As experiências de fabricação do corpo transexual no gênero identificado7 (BENTO,
2006; 2008) embora sejam múltiplas e singulares parecem promover, de certa forma, as
situações de saída do armário trans, ou outing trans, uma vez que passam a visibilizar e
materializar o corpo e a identidade fabricada. Nas análises sobre a experiência transexual e
a escola, desenvolvidas na minha dissertação de mestrado, demonstrei, por meio das
narrativas de transexuais e travestis, a existência de uma relação entre a faixa etária em que
transexuais realizam as intervenções visíveis em seus corpos e o grau de escolaridade. Isto
é, quanto mais cedo os processos de fabricação dos corpos e identidades trans visíveis são
empreendidos, menor o nível de escolaridade dos sujeitos (2010, p. 155). Talvez seja
possível pensar a partir dessas fabricações de corpos e identidades trans sobre um outing
trans, uma vez que as participantes desta pesquisa que iniciaram os processos de fabricação
do corpo e identidade “mais tardiamente”, nas palavras das próprias entrevistadas,
realizavam experimentações no gênero identificado que poderiam passar despercebidas ao
grande público e as exibiam em espaços coletivos privados, nos quais poderiam “ficar mais
a vontade”. Nesse sentido:
Na narrativa de Luisa (GD), transexual, o ocultamento da experiência é
uma marca importante: “Ingeri hormônios, fiz depilação e todo tipo de
coisas que poderiam ficar camufladas, escondidas. Assim, eu fui durante
uns dez, quinze anos. Há cinco anos, com trinta e nove, eu me assumi e
tomo hormônios regularmente. Não tenho prótese nem silicone
industrial, mas no ano passado fiz umas aplicações de metacril e botox no
meu rosto. E estou me preparando para a cirurgia”. (...) Poder-se-ia
pensar se essa produção em segredo não estaria relacionada com a
possibilidade de se construir dentro do armário. Entretanto, segundo ela:
“[e]u me assumi como transexual há cinco anos. Antes eu tinha
identidade e corpo masculino. Os efeitos dessas estratégias que adotei
foram mínimos e serviram apenas para minha satisfação pessoal. Mas eu
era um gay mais afeminado”. (Luisa, GD) (SANTOS, 2010, p. 154)
A partir desses processos de autoidentificação pode-se compreender por esta
narrativa, comum a outras entrevistadas da pesquisa (SANTOS, 2010, p. 154), que a
permanência no armário está atrelada a uma identidade nomeada diferentemente da
identidade trans. Nesse sentido, a saída do armário para essas experiências de
travestilidade e transexualidade parece coincidir com os processos visíveis de fabricação do
corpo e da identidade trans.
Essas experiências de outing trans parecem também estar intrinsecamente
relacionadas ao conceito de passabilidade, como desenvolvido por Tiago Duque em sua tese
de doutorado. Para o autor, a passabilidade refere-se à performatividade do gênero e da
sexualidade. Um exercício diário, inclusive para as mulheres transexuais que já realizaram

Para Berenice Bento (2006; 2008), o gênero identificado, gênero de destino ou gênero adquirido
consiste naquele pelo qual a/o transexual reivindica ser reconhecida/o. Já o gênero atribuído seria
aquele ligado estritamente à genitália, com o qual a/o transexual nasceu.
7
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a cirurgia de transgenitalização8, por exemplo, para produzir uma expressão de gênero
identificado convincente, na percepção dos sujeitos que as realizam. (DUQUE, 2013, p. 2027). Talvez este exercício diário de convencer, isto é, de se fazer inteligível em relação à
performance de gênero esteja atrelado à tentativa de escape do espectro da abjeção.
(BUTLER, 2000; 2008)
No entanto, a possibilidade de permanecer no armário para esses corpos-sujeitos é
questionada no exato momento em que as instituições acionam qualquer prática de
identificação civil, como na comprovação de identidade para a efetivação da matrícula
escolar, em uma consulta médica ou para embarcar no aeroporto. Nessas situações, estes
sujeitos-corpos ficarão presos a uma ultra-visibilidade que os define subjetivamente como
inadequados. Nessa perspectiva, para Mario Carvalho:
A problemática do “armário trans” não é apenas circunscrita ao estima
[sic] social de um indivíduo em questão, mas exige respostas de diversas
instituições modernas envolvidas na manutenção/produção da
incomensurabilidade dos sexos, para usar um termo de Laqueur (2001).
Em um jogo de tensões entre sistemas de visibilidade, de conhecimento
e de poder, tais instituições (medicina, religião, justiça, sistema
educacional etc.) se apresentam ativamente na carpintaria do armário,
dando sentido às diferentes díades da crise epistemológica da
modernidade. (...) Mas não sem resistência. (2014, p. 253)
Na escola, a experiência de visibilidade que se instaura a partir da pedagogia do
controle (CÉSAR, 2004) é a do excesso, pois são corpos e identidades para os quais a
possibilidade da existência do armário está atrelada a não solicitação de comprovação de
identidade, o que na escola contemporânea é impensável. Embora sejam múltiplas e
apresentem várias nuances, as experiências travestis e transexuais parecem ser
engendradas para fora dos limites do armário, porque travestis e transexuais fabricam seus
corpos e identidades fora do armário, isto é, muitas vezes, nas ruas, nas pistas, nas calçadas,
nas casas de cafetinagem e prostituição. O olhar inquisidor e escrutinador sobre os corpos
e identidades trav e trans constrói um aparato acusatório para essas personagens.
Nem mesmo o conceito de cristaleira9 é suficiente, pois o aparato transparente
construído pelos olhares sobre esses corpos parece se assemelhar mais a um olhar de amplo
alcance, que penetra a vestimenta, desnudando esses corpos e chegando até a sua genitália.
O olhar lançado a esses corpos-sujeitos é um olhar genitalizado que irá inquirir sobre a
desconformidade entre corpo e genitália. Aquilo que se constrói no entorno dos corpos e
identidades trans parece se assemelhar a uma gigantesca lupa, ou uma espécie de lente de
aumento que procura ver os órgãos e as práticas sexuais, centrando-se na suspeita de uma

De acordo com Berenice Bento, “’[r]edesignificação’” [sexual] é o nome adotado oficialmente pela
[Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association] HBIGDA para as intervenções
cirúrgicas nos/nas transexuais. Também é usual na esfera médica a expressão mudança de sexo".
(2006, p. 48, grifo da autora). Utilizo a expressão cirurgias de transgenitalização por entender que
este é o termo mais próximo da afirmação dos corpos e das subjetividades fabricadas pelas/os
transexuais.
9 Ao analisar as relações possíveis entre homofobia e esporte, Rodrigo Braga do Couto Rosa (2010)
elaborou o conceito de cristaleira, por meio de uma descrição e análise das relações de poder-saber
empreendidas pelo caso do jogador do São Paulo Futebol Clube, Richarlyson. O autor observa que a
heterossexualidade é constituída como uma condição social a priori para atletas. A menos que estes
“deslizem” e forneçam indícios contrários ou que se instaure a dúvida em relação à
heterossexualidade, elas/es são, sob o olhar de todos/as, um/a heterossexual fora de qualquer
suspeita. O jogador não se assumiu gay em momento algum. Pelo contrário, negou ser gay
veementemente em todas as suas declarações. Mas, a suspeita de que fosse gay instaurou um
processo de potencial visibilidade para a sua sexualidade como um desvio (ROSA, 2010, p. 138-151;
grifos meus).
8
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genitália diferente da esperada. Procura-se enxergar a genitália em desarmonia com a
fabricação do gênero empreendida. A cirurgia de transgenitalização e a alteração do nome
nos documentos, importantes para os sujeitos, não parecem importar nesse contexto do
olhar, considerando que as transexuais readequadas cirurgicamente e que possuem
documentos alterados também são alvo de diagnóstico e escrutínio. Nesse sentido, na
sociedade de controle, os próprios corpos de transexuais é que se tornaram de cristal.
As relações entre a escola e tais experiências estabelecem-se no campo do
estranhamento e, em geral, da tensão. Segundo a narrativa oficial do movimento social
organizado de Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBT, no Brasil a escola
contemporânea tem sido eficiente em apagar as diferenças e em propagar a exclusão e as
violências, pois objetiva a todas e todos como iguais na diversidade. Entretanto, penso que
por meio de uma reflexão sobre a diferença, a presença dessas experiências na escola
contemporânea poderá ser tomada como um acontecimento. Para Carlos Skliar (2008, p.
21-22):
[...] é a partir de uma incapacidade, a partir de um não-conhecimento, a
partir da impossibilidade para responder a essa pergunta, que alguma
coisa acontece ali, no lugar onde não há lugar, faz-se acontecimento.
Alguma coisa torna-se acontecimento, pois o impossível se torna
possível.
Com isso, o que se percebe é que a simples presença desses corpos-sujeitos perturba
e desestabiliza o empreendimento biopolítico da escola, uma vez que diferentemente da
saúde, a escola não encontrou ainda meios de capturar esses corpos e torná-los viáveis para
o consumo e a produção. Dentro do imperativo da inclusão escolar, a presença trans na
escola deflagraria um processo de reorganização da instituição sobre modulações até então
impensadas. Entretanto, isso não ocorre, produzindo, ao contrário, os processos de exclusão
(CÉSAR, 2010).
Corpos e subjetividades trans operam uma desconstrução no sistema corpo-sexogênero por meio de estratégias que, possibilitadas pela própria produção regulatória,
desestabilizam a escola e perturbam a nova ordem das coisas. Esses efeitos determinam,
muitas vezes, a rejeição e a exclusão desses sujeitos, justamente porque se produzem fora
da norma e fogem ao controle (CÉSAR, 2009).
Nesse sentido, procurar alternativas para se pensar a partir da diferença e da
multiplicidade como uma expressão da alteridade (ARENDT, 1987; VEIGA-NETO, 2007),
consistiria em um desafio para educação e para a escola. Talvez assim se possa traçar meios
criativo para resistir e escapar do controle. Com isso, talvez, a educação se constitua em uma
possibilidade, como um ato político de resistência e liberdade, em meio às incertezas e à
fluidez, produzindo um enfrentamento à pedagogia da tolerância.
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RESUMO: A noção de território tem se mostrado presente em portarias do Ministério da
Saúde e discussões sobre os modelos de atenção em saúde. De modo geral, destaca-se a
importância da proximidade dos serviços de saúde com os locais de moradia das pessoas,
aspecto que possibilitaria uma contextualização das intervenções aos modos de vida da
população, facilitando o acesso e o vínculo das comunidades com as unidades de saúde. No
entanto, a perspectiva de “fixação” dos usuários do sistema de saúde ao território também
evidencia uma dimensão de disciplinamento, gerando tensões entre a gestão pública do
território e as pessoas que o habitam. O objetivo deste trabalho é problematizar a relação
entre território e modelos de atenção em saúde, destacando os mecanismos de poder
mobilizados especialmente nos modelos da lepra, da peste e da varíola, segundo a
abordagem realizada por Michel Foucault. Colocamos em análise o modo como essa
discussão é atualizada no cenário de mudanças propostas nas políticas de descentralização
da atenção em HIV-Aids, tanto em nível federal (Ministério da Saúde) quanto municipal
(Porto Alegre-RS). Esta análise auxilia na compreensão de dimensões paradoxais envolvidas
nas políticas e práticas de atenção em HIV-Aids, auxiliando-nos a compreender os
tensionamentos entre os atores que constituem o campo das políticas sociais e o público ao
qual elas são direcionadas.
ABSTRACT: The notion of territory has been shown in ordinances of the Ministry of Health
and discussions about health care models. In general, stands out the importance of
proximity of health services with the dwelling places of people, an aspect which would
enable a context of interventions to people's lifestyles, facilitating access and linking
communities with health facilities. However, the prospect of "fixing" the users of the health
system to the territory also shows a dimension of discipline, creating tensions between the
public administration of the territory and the people who inhabit it. The objective of this
work is to discuss the relationship between territory and health care models, highlighting
the mechanisms of power mobilized especially in models of leprosy, plague and smallpox,
according to the approach carried out by Michel Foucault. We put in question the way this
discussion is updated on the stage of proposed changes in the decentralization policies of
attention to HIV-AIDS, both at the federal level (Ministry of Health) and municipal (Porto
Alegre-RS). This analysis help us to understand the paradoxical dimensions involved in the
policies and practices of attention to HIV-AIDS, helping us to understand the tensions
between the actors that make up the field of social policies and the public to which they are
directed.

INTRODUÇÃO
Este artigo constitui-se como um recorte da tese intitulada “O paradoxo do território
e os processos de estigmatização da Aids na Atenção Básica em saúde” (ZAMBENEDETTI,
2014). Nesta tese, argumenta-se acerca da dimensão paradoxal do território e dos
processos de estigmatização presentes em um processo de descentralização do diagnóstico
para HIV e acompanhamento das pessoas vivendo com HIV-Aids (PVHA) em serviços de
Atenção Básica de Saúde. O cenário de análise é o município de Porto Alegre-RS, o qual vem
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registrando, na última década, as maiores incidências de Aids do Brasil (BRASIL, 2013a). A
proposta da descentralização é ampliar as possibilidades de acesso aos usuários tanto para
a realização do teste para diagnóstico de HIV quanto para o acompanhamento posterior das
pessoas diagnosticadas. Essa iniciativa local converge com a política nacional de saúde,
principalmente através da portaria nº77/2012, do Ministério da Saúde, que orienta a
implantação do teste rápido em unidades de saúde de todo o território nacional (BRASIL,
2012; BRASIL, 2013b). Até 2011, em Porto Alegre, o teste para diagnóstico de HIV era
ofertado em serviços especializados (os Centros de Testagem e Aconselhamento) e em
hospitais. A partir do final de 2011 o teste passou a ser ofertado em unidades básicas de
saúde, as quais se apresentam capilarizadas no município. Ao mesmo tempo em que se
amplia a oferta, algumas possibilidades de circulação são restringidas, pois a política
pressiona para que os usuários do SUS passem a acessar os serviços localizados em seu
bairro e não em outros locais.
Porém, em decorrência da Aids ser uma doença estigmatizada, nem sempre os
usuários sentem-se seguros para acessar serviços próximos à sua residência, onde podem
encontrar vizinhos ou amigos diante dos quais sentem-se impelidos a mostrar algo que
pretendem deixar escondido. Esse fato pode ser percebido através da experiência
profissional do autor principal deste trabalho, durante o período no qual atuou em um
serviço especializado em HIV-Aids no município de Porto Alegre1. Também é corroborado
por UNAIDS (2008), que afirma que o temor pela difusão de dados confidenciais faz com
que PVHA se desloquem para fora da comunidade local na busca por atenção em saúde.
Devemos considerar que a revelação da Aids equivale também a uma exposição de
expectativas normativas em torno da sexualidade, considerando-se que mais de 80% das
transmissões ocorrem pela via sexual. Nesse sentido, parte dos estigma relacionados à Aids
estão associados à marcas relacionados a aspectos da sexualidade, como orientação sexual,
identidade de gênero, prostituição, entre outros aspectos.
Nesse contexto problemático, percebemos que o modo como a política de saúde é
conformada incide sobre a conduta da população, que passa a ter acesso a novos serviços,
assim como restrição de acesso a outros serviços, com base no modo como a política
apropria-se da noção de território. Entre gestores, trabalhadores e usuários do sistema
encontramos uma controvérsia acerca do estabelecimento dos fluxos sobre o território e
modos de acesso aos serviços de saúde.
Diante disso, ressaltamos a compreensão de que o território não pode ser entendido
apenas em um sentido topográfico ou como um cenário onde ações são desenvolvidas, mas
sim, como uma expressão das relações de saber e poder. Isso nos leva a colocar em análise
a noção de território e seus modos de apropriação no contexto da saúde, considerando-se
as contribuições de Michel Foucault.
Em relação a essa noção, gostaríamos de fazer as seguintes considerações:
1) Demonstrar o pressuposto da noção de território embutido na Estratégia Saúde
da Família - ESF, qual seja, o de que a delimitação territorial possibilita a responsabilização
da equipe sobre a população atendida, assim como a proximidade territorial facilita o acesso
e o vínculo da população com o serviço.
2) Interrogar o quanto esse pressuposto pode ser aplicado no planejamento da
atenção em HIV-Aids.

A referida experiência ocorreu durante os anos de 2008 e 2009 no Ambulatório de Dermatologia
Sanitária, vinculado ao Programa de Residência Integrada em Saúde da Escola de Saúde Pública do
RS.
1
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3) Problematizar o território, segundo as contribuições foucaultianas, evidenciando
seus paradoxos e o quanto o mesmo pode servir de dispositivo de processos de inclusão e
também de segregação/exclusão2.

O TERRITÓRIO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
A noção de território está embutida na política nacional de Atenção Básica (BRASIL,
2011), especialmente nos tópicos que abordam as especificidades da Estratégia Saúde da
Família-ESF. Preconiza-se que a ESF deve realizar uma definição precisa do seu território
de atuação, fazendo um mapeamento e reconhecimento da área adscrita, cadastrando as
famílias e indivíduos e atuando de forma a levar em consideração as características sociais,
econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território. Esse processo costuma
ser denominado de “processo de territorialização” e é considerado uma atribuição de todos
os profissionais da equipe. Através dele, busca-se identificar áreas ou populações mais
vulneráveis, propiciando ainda o planejamento e programação de ações. De forma explícita,
a ESF propõe-se a não atuar como um mero pronto-atendimento, ao qual a população
recorre apenas nos casos de urgência/emergência, quando as doenças já estão instaladas.
Nos princípios gerais da Atenção Básica, há também a indicação de que se deve levar em
consideração a dinamicidade existente no território em que vivem as populações. Apesar de
não haver uma definição conceitual de território, depreende-se que o mesmo envolve uma
dimensão físico-espacial (o qual deve ser circunscrito, esquadrinhado, delimitado,
mapeado) e uma dimensão dinâmica, que deve considerar os movimentos da população que
habita este território e os seus recursos comunitários.
A delimitação territorial é considerada um fator que auxilia na responsabilização da
equipe em relação aos problemas de saúde daquela população, oferecendo a ela uma clara
referência de cuidados. Além disso, segundo os fundamentos e diretrizes da Atenção Básica,
o território adscrito permite o planejamento, programação descentralizada e
desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais (BRASIL, 2011).
Há um pressuposto embutido nesta política de que a proximidade com o território
facilita o acesso da população ao serviço, assim como possibilita à equipe uma ação mais
contextualizada à realidade da população. No entanto, autores como Ferreira Neto (2011)
inserem uma via de problematização acerca da noção de território embutida em muitas
políticas públicas. Segundo o autor, “quando as políticas sociais territoriais são
implementadas pelo poder público, um aparato regulamentador e de controle passa a
decidir sobre sua configuração, na medida em que as demarcações territoriais obedecem
também a critérios administrativos, desconsiderando muitas vezes aspectos socioculturais
locais” (2011, p. 65).
Em relação à atenção em HIV-Aids, pensamos que o território pode assumir um
significado paradoxal. Devemos lembrar o que diz Goffman (2008, p. 64) sobre o estigma:
“as pessoas íntimas podem tornar-se aquelas em relação às quais ele mais se preocupa em
esconder algo vergonhoso”. Ou seja, é justamente das pessoas mais próximas que podem
também surgir julgamentos, olhares e ações culpabilizantes e discriminatórias, ou o receio
de que isso ocorra. É neste ponto que consideramos residir um dos principais
tensionamentos na relação entre território e processos de estigmatização da Aids. O estigma
tensiona a constituição do território, produzindo uma dimensão paradoxal, no qual a
proximidade pode tanto auxiliar quanto dificultar. Existe um componente na Aids que a
diferencia de outras doenças como o diabetes, a hipertensão, o câncer, recobrindo-a de um
“caráter sigiloso” e temido. Nesse sentido, nem sempre o serviço designado como referência
pelas políticas públicas será necessariamente considerado pelo usuário o mais propício a
sua necessidade, que nem sempre será apenas a necessidade de realizar um teste ou um
tratamento, mas de fazer isso sem que ninguém perceba.

Considerando-se o limite de páginas, optamos por enfocar os aspectos teóricos da discussão acerca
do território em sua relação com os modelos de saúde.
2
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A partir do exposto, pensamos que se torna necessário desnaturalizar a noção de
território enquanto simples espaço físico, topológico, sobre o qual se assentam
determinados serviços e por onde ocorre o percurso de pessoas. Deste modo, evidenciar o
território como uma construção através das práticas sociais e expressão de relações de
poder.

EXPLORANDO A NOÇÃO DE TERRITÓRIO
Haesbaert (2009) indica a polissemia que cerca a noção de território e sua
apropriação por uma série de campos disciplinares ao longo da segunda metade do século
XX.
Apesar de ser um conceito central para a geografia, território e
territorialidade, por dizerem respeito à espacialidade humana, têm certa
tradição também em outras áreas, cada uma com um enfoque centrado
em uma determinada perspectiva. Enquanto o geógrafo tende a enfatizar
a materialidade do território, em suas múltiplas dimensões (que deveria
incluir a interação sociedade-natureza), a ciência política enfatiza sua
construção a partir de relações de poder (na maioria das vezes, ligada à
concepção de Estado); a economia, que prefere a noção de espaço à de
território, percebe-o muitas vezes como um fator locacional ou como
uma das bases da produção (enquanto ‘força produtiva’); a antropologia
destaca sua dimensão simbólica, principalmente no estudo das
sociedades ditas tradicionais; a sociologia o enfoca a partir de sua
intervenção nas relações sociais, em sentido amplo; e a psicologia,
finalmente, incorpora-o no debate sobre a construção da subjetividade
ou da identidade pessoal, ampliando-o até a escala do indivíduo.
(HAESBAERT, 2009, p. 37).
Entre os campos disciplinares considerados pelo autor – seja na citação acima ou em
outros pontos de sua obra - pensamos que faltou a referência ao campo da saúde – saúde
pública, saúde coletiva e epidemiologia - as quais também se apropriam da noção de
território como um operador das práticas em saúde.
Haesbaert (2009) caracteriza algumas das múltiplas concepções de território. Há
concepções que ligam o território à ideia de demarcação de fronteiras estatais, delimitando
um território político. Há noções que o relacionam a uma dimensão simbólica, espaço de
referência para a construção de identidades. Há também concepções que afirmam o
território como o produto da apropriação de um dado segmento do espaço, por um dado
grupo social, nele estabelecendo relações de poder.
Compreendemos que esta última noção de território pode trazer importantes
contribuições para o nosso campo de análise, principalmente por deslocar a compreensão
que reduz o território a um espaço físico delimitado ou “território-zona”.
Nesta perspectiva, o território emerge como um produto e expressão das práticas
sociais e não apenas como uma topografia sobre a qual as ações humanas são desenvolvidas.
Foucault (1987) considera que o discurso não é necessariamente equivalente à fala,
podendo também ser expresso em uma disposição arquitetônica - como o panóptico - ou no
modo de organização e disposição do tempo e do espaço em um estabelecimento ou mesmo
no espaço da cidade. Para a compreensão dos modos de apropriação e produção dos
territórios, nos voltaremos à análise da relação do território com as relações de poder na
constituição de modelos de saúde, pensando as implicações para os processos de exclusão
e/ou inclusão.

TERRITÓRIO, MODELOS DE SAÚDE E RELAÇÕES DE PODER
Nas análises realizadas por Foucault (1987, 1988, 2001, 2008), há uma relação
intrínseca entre relações de poder e território. Essas relações estão presentes nas
considerações do autor sobre o poder disciplinar, sobre o biopoder e sobre os dispositivos
de segurança.
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Ao abordar os mecanismos disciplinares de poder, emergentes e dominantes a
partir do século XVII/XVIII na sociedade ocidental, o autor demonstra o quanto tais
mecanismos operam sobre o território. Primeiramente, a disciplina é definida como “esses
métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a
sujeição constante de suas forças e lhes impõe uma relação de docilidade-utilidade”
(FOUCAULT, 1987, p. 118).
A disciplina opera distribuindo os indivíduos no espaço, utilizando-se de uma série
de técnicas. Uma delas constitui-se pelo princípio da clausura, através do uso da cerca, que
permite uma delimitação precisa e o enclausuramento de um conjunto de pessoas,
facilitando seu controle. Outra técnica é baseada no princípio do quadriculamento, que
consiste na máxima “cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, um indivíduo”
(FOUCAULT, 1987, p. 123). Tal técnica possibilita um esquadrinhamento do espaço, com
vistas à obtenção do seu controle. Há também as disposições em filas, que visam possibilitar
a localização de um indivíduo em dada relação com outros indivíduos. O objetivo da
disciplina é normalizar, ou seja, tornar algo ou alguém adequado à norma.
Enquanto o poder disciplinar atua predominantemente sobre os corpos, de modo a
individualizá-los e docilizá-los, as técnicas do biopoder vão incidir sobre a população
enquanto conjunto (FOUCAULT, 1988). São os dois pólos privilegiados de organização e
atuação do poder sobre a vida. O biopoder tem como suporte a quantificação, “a demografia,
a estimativa da relação entre recursos e habitantes, a tabulação das riquezas e de sua
circulação, das vidas com sua duração provável” (FOUCAULT, 1988, p. 153). Tanto o
biopoder quanto o poder disciplinar surgem como uma ruptura em relação ao poder
soberano, característico das sociedades medievais e renascentistas (ou seja,
aproximadamente do século XIII até o século XVII). Este poder era caracterizado pelo poder
sobre a morte. Já as novas configurações de poder emergentes se caracterizam pelo poder
sobre a vida – trata-se de criar mecanismos que invistam sobre o corpo vivo, valorizando-o
e gestando suas forças.
Um poder dessa natureza tem de qualificar, medir, avaliar, hierarquizar,
mais do que se manifestar em seu fausto mortífero; não tem que traçar a
linha que separa os súditos obedientes dos inimigos do soberano, opera
distribuições em torno da norma (FOUCAULT, 1988, p. 157).
Substitui-se o imperativo da lei pela adequação à norma. A norma passa a ser o eixo
de referência, ao qual se deve adequar.
Dentro deste contexto de emergência das relações de poder pautadas pelas técnicas
disciplinares e do biopoder, Foucault (2001) chama a atenção para os modelos de saúde que
surgem como expressão dos mesmos: o modelo da peste e o modelo da varíola. Tais modelos
se diferenciam do modelo da lepra, considerado até então uma matriz dos modelos de saúde
característico dos períodos anteriores. As relações de poder em cada modelo tratarão de se
apropriar e constituir o território de tal modo a propiciar relações de inclusão ou exclusão
da pessoa com lepra, peste ou varíola.
O modelo da lepra surge na Idade Média. Trata-se de um modelo de exclusão. Para
tanto, procede a uma divisão rigorosa do espaço, com uma clara delimitação dentro-fora e
uma regra de não contato entre um indivíduo ou grupo com outro. Constituem-se duas
massas estranhas. Uma vez enviado para um leprosário, o indivíduo nunca mais poderia
sair. Sua entrada nesse lugar implicava a morte civil a partir da desqualificação jurídica e
política: eram declarados mortos e os bens destinados em herança. Tal modalidade de poder
ainda se exerce hoje em relação ao louco, doentes, criminosos e pobres. Implica uma
expulsão do indivíduo, com a finalidade de purificação da comunidade (FOUCAULT, 1987,
2001).
No entanto, tal modelo vai sendo substituído por outro - o da peste – que passa a
predominar a partir do século XVIII. Este modelo, diferentemente do primeiro, corresponde
a um modelo de inclusão através da prática da quarentena. A quarentena consiste na
circunscrição de um território, como no modelo da lepra, mas a diferença é que não se trata
de um território para onde se repele toda uma população heterogênea. O território se torna
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alvo de uma análise sutil e detalhada. Foucault descreve a cidade em estado de peste: era
dividida em distritos, os quais eram divididos em quarteirões “e então nesses bairros eram
isoladas as ruas e havia em cada rua vigias, em cada quarteirão inspetores, em cada distrito
responsáveis por ele e na cidade mesma seja um governador nomeado para tanto” (2001, p.
56). Todos os cidadãos eram registrados. As sentinelas montavam guarda e os inspetores
faziam inspeções duas vezes ao dia.
E todos os dias os inspetores deviam passar diante de cada casa, parar e
fazer a chamada. A cada indivíduo era atribuída uma janela à qual devia
se mostrar e, quando chamavam seu nome, ele devia se apresentar nessa
janela, estando entendido que se não se apresentava é que estava de
cama; e se estava de cama, é que estava doente; e, se estava doente, é que
era perigoso. (FOUCAULT, 2001, p. 57).
Dentro desse sistema emergia o personagem da pessoa considerada “perigosa”. Tal
modelo não implica em uma exclusão, uma expulsão, mas sim, uma quarentena, que visa
fixar, atribuir um lugar, definir a relação de presenças/ausências e controlá-las. “Trata-se
de um exame perpétuo de um campo de regularidade, no interior do qual vai se avaliar sem
cessar cada indivíduo, para saber se está conforme à regra, à norma de saúde que é definida”
(FOUCAULT, 2001, p. 58).
O marcante deste sistema é que ele procede a um controle dentro do próprio espaço
de vida da população. Também é interessante apontar que este sistema produz um regime
de visibilidade que faz surgir o chamado “sujeito perigoso”, que pode contaminar os demais,
demandando intervenções.
A passagem de um modelo a outro ocorre por volta do século XVIII. Não significa que
elementos de um modelo já não pudessem ser identificados, assim como não significa que o
outro modelo tenha desaparecido. Não se trata da substituição completa de um modelo por
outro, mas sim o momento em que o modelo de inclusão do pestífero passa a ter predomínio
sobre o da lepra, apesar deste último continuar subsistindo. Essa passagem ocorre no
momento em que emergem as técnicas disciplinares, que têm como objetivo e efeito a
normalização. Ou seja, trata-se de um modelo que busca conformar, modelar um
determinado indivíduo. É também a partir da análise desse contexto que Foucault propõe a
noção positiva ou produtiva de poder. Diferentemente das concepções tradicionais de
poder, marcadas pelo marxismo (DELEUZE, 2006), o autor propõe uma noção de poder que
não é baseada na violência (FOUCAULT, 1987; 1988; 2011). Ao invés de reprimir, o poder
produz, coloca o indivíduo em relações de produção. É importante considerar, ainda, que
tais mecanismos de poder se articulam em relações de saber, tendo em vista que a
emergência da disciplina coincide com a emergência das ciências sociais e humanas.
Resumindo esta passagem de modelos: o modelo da lepra exclui, a partir de uma
divisão rigorosa do território. O modelo da peste inclui, esquadrinhando e controlando o
território, visando produzir a normalização. Trata-se de uma “ortopedia social”
(FOUCAULT, 1987) que busca conformar um determinado indivíduo.
Cabe, no entanto, considerarmos um terceiro modelo de saúde: o da varíola. Apesar
de em “Os anormais” Foucault (2001) afirmar apenas a existência de dois grandes modelos
de saúde no mundo ocidental nos últimos séculos, em “Segurança, Território, População”
(FOUCAULT, 2008) ele acrescenta um terceiro modelo. Se o modelo da peste emerge como
expressão do poder disciplinar, o modelo da varíola emerge como expressão do biopoder e
dos dispositivos de segurança, visando o corpo da população – ou melhor, a população como
um corpo. Tal modelo intensifica-se por volta do século XVIII.
O problema se coloca da seguinte maneira:
não tanto impor uma disciplina, embora a disciplina seja chamada em
auxílio; o problema fundamental vai ser o de saber quantas pessoas
pegaram varíola, com que idade, com quais efeitos, qual a mortalidade,
quais as lesões ou quais as sequelas, que riscos se corre fazendo-se
inocular, qual a probabilidade de um indivíduo vir a morrer ou pegar
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varíola apesar da inoculação, quais os efeitos estatísticos sobre a
população em geral, em suma, todo um problema que já não é o da
exclusão, como na lepra, que já não é o da quarentena, como na peste, que
vai ser o problema das epidemias e das campanhas médicas por meio das
quais se tentam jugular os fenômenos, tanto os epidêmicos quanto os
endêmicos. (FOUCAULT, 2008, p. 14).
A varíola foi uma doença endêmica e epidêmica no século XVIII. Segundo Foucault
(2008), houve períodos em que uma criança, ao nascer, tinha duas chances em três de pegar
varíola, sendo que a taxa de mortalidade chegou a atingir um para oito. É em relação à
varíola que surgem novas noções, como a de risco, perigo e crise. Diferentemente do modelo
da lepra (que isola) e do modelo da peste (que esquadrinha e fixa), o da varíola vai
considerar a população em seu conjunto e em subgrupos. Pode-se correlacionar o risco de
mortalidade com variáveis como idade, lugar em que mora, faixa etária, cidade, profissão,
tornando a doença acessível em termos de grupos e indivíduos. Com os mecanismos de
variolização e vacinação não ocorre a demarcação doente/não-doente. Levar-se-á “em conta
o conjunto sem descontinuidade, sem ruptura, dos doentes e não doentes, isto é, (...), a
população, e em vermos nessa população qual é o coeficiente de morbidade provável, ou de
mortalidade provável”. (FOUCAULT, 2008, p. 81).
O modelo da varíola, assim como o da peste, visa à normalização. Porém, de modo
distinto. O modelo da peste atua colocando uma norma como padrão, a partir da qual os
indivíduos são situados em hierarquias e posições, como normal/anormal. Já o modelo da
varíola considerará as variações da norma em relação ao público que é avaliado
(FOUCAULT, 2008).

ATUALIZAÇÕES DO MODELO DA PESTE E DO MODELO DA VARÍOLA
Torna-se interessante pensar o modo como esses modelos interrogam os atuais
modelos de atenção em saúde. A relação de inseparabilidade entre presente e história na
obra foucaultiana é apontada por Deleuze:
Há algo essencial de um extremo a outro da obra de Foucault: ele sempre
tratou de formações históricas (de curta duração, ou, no final, de longa
duração), mas sempre em relação a nós, hoje. ... Vigiar e Punir invoca o
século XVIII e o XIX, mas é estritamente inseparável da prisão hoje e do
grupo de informação que Foucault e Defert criaram depois de 68. As
formações históricas só o interessam porque assinalam de onde nós
saímos, o que nos cerca, aquilo com o que estamos em vias de romper
para encontrar novas relações que nos expressem. (Deleuze, 1992, p.
131)
Castro (2009) considera o conceito foucaultiano de atualidade a partir das noções
de presente-repetição e presente-diferença.
Diagnosticar a realidade consiste em estabelecer o que constitui nosso
presente, os acontecimentos que repetimos (por exemplo, a separação
razão/loucura [D.E.3, 574]). Mas a atualidade não é somente o presente
no sentido da repetição. Diagnosticar a atualidade consiste também em
marcar as diferenças. Não se trata de compreender o presente a partir do
passado (como uma época do mundo) nem do futuro (como anúncio ou
promessa), mas em sua diferença, a partir de si mesmo. (Castro, 2009, pp.
107-108)
Enquanto tecnologia de governo da população e matriz de um modelo de saúde,
podemos afirmar que tanto o modelo da peste quanto o varíola apresentam resquícios que
constituem a base de funcionamento da ESF. Do primeiro modelo, identificamos a
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delimitação do território, constituindo o chamado “território adscrito”; o
esquadrinhamento do espaço – em cada lugar uma família, uma família em cada lugar; a
prática de cadastramento da população. Além disso, o papel dos ACS, que “vigiam” a saúde
da população de modo constante através da realização das visitas domiciliares, levando
para a equipe as situações que demandam intervenções. Trata-se de um modo de constituir
a vigilância sobre um recorte da população, visando intervir sobre ela, fazendo-a viver cada
vez mais. Essa relação entre a população e a equipe de saúde, no entanto, não ocorre sem
tensões. Apesar de muitas vezes demandar intervenções – pois, afinal, saúde é um direito
do cidadão e um dever do estado3 – muitas vezes a população também coloca limites à
atuação das equipes. Durante incursões realizadas com agentes comunitários de saúde
(ACS) no chamado “território adscrito” à unidade de saúde 4, foi relatado que alguns
moradores não aceitam receber as visitas dos ACS, afirmando que possuem planos de saúde
e não desejam ser acompanhados pela unidade de saúde.
As relações de poder envolvem insinuações que buscam guiar as condutas e ações,
podendo estas relações serem permeadas por recusas, recriações ou aceitação por parte da
população.
Utilizamos esta comparação entre o modelo da peste e o modelo da ESF como um
recurso metafórico, que nos transporta de um lugar/tempo a outro, produzindo
interrogações. Obviamente não se trata dos mesmos modelos ou dos mesmos sentidos,
consistindo a aproximação como um modo de interrogar justamente os aspectos de
permanência e/ou ruptura entre o modelo da peste e o modelo que constitui a ESF.
Do mesmo modo, podemos usar o modelo da varíola para interrogar o modelo de
atenção relacionado à Aids. A lógica que emerge em relação à varíola constitui-se como uma
das matrizes da epidemiologia, sendo esta última não só o campo de conhecimentos que
propiciou a identificação da Aids, como foi o primeiro campo a buscar responder ao que
ocorria no início da epidemia, registrando o número de casos diagnosticados, o número de
mortes, os grupos atingidos (então chamados “grupos de risco”), as possibilidades de
infecção entre homo, hetero ou bissexuais, entre homens e mulheres e assim por diante. É
difícil encontrar uma pesquisa no campo da Aids que não exiba números, coeficientes, taxas,
pois essa epidemia é inflada por essa lógica. Apesar de se tratar de distintos problemas, em
distintas épocas, recortamos este aspecto em comum entre ambas.
Pensamos que inserir a atenção em HIV-Aids na Estratégia Saúde da Família implica
no cruzamento de aspectos que remetem ao modelo da peste e ao modelo da varíola, que
têm em comum o fato de buscarem uma inclusão, visando um processo de normalização. Ou
seja: espera-se que, com a oferta do teste para HIV na unidade de saúde, as pessoas busquem
o diagnóstico. Ao acessarem o diagnóstico, espera-se que aquelas diagnosticadas com HIV
realizem o tratamento. Espera-se que, tendo acesso a um serviço próximo de suas casas, as
pessoas não queiram ou não precisem acessar outros serviços. Espera-se que, com o acesso
à medicação, as pessoas possam aderir ao tratamento. Espera-se que, ao ter acesso ao
diagnóstico, ocorra a comunicação ao(s) parceiros(s) sexuais. Todos esses são efeitos de
normalização esperados pelo nível da gestão e dos profissionais do sistema de saúde. Para
tanto, as práticas dos profissionais se insinuam sobre as condutas dos usuários atendidos
nas unidades de saúde. A partir das intervenções, espera-se que eles possam aderir
“voluntariamente” a tais práticas, não sendo algo imposto a eles – ou seja, trata-se de uma
relação de poder, e não de violência. É nessa perspectiva que Foucault (1987; 1988) propõe
as relações positivas ou produtivas de poder: elas buscam maximizar a vida. Mas, trata-se
de uma vida compreendida em uma perspectiva biológica: longevidade, linearidade, tempo
cronológico. Porém, a linha entre a inclusão controlada e a exclusão parece bastante tênue.
Como agir quando a pessoa diagnosticada não quer ou não consegue comunicar a seu

Presente na Constituição Federal (Brasil, 1988) e no Sistema Único de Saúde (SUS) (Brasil, 1990).
Esta incursão foi realizada através do acesso a uma unidade de saúde situada no Bairro Partenon,
em Porto Alegre, sendo referência para cerca de 12.000 pessoas, circunscritas em uma área
territorial.
3
4
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parceiro o diagnóstico? Ou quando uma PVHA não segue as indicações dos profissionais de
saúde? Ou quando demonstram desejo por frequentar um serviço especializado ao invés da
unidade de saúde? Ou quando um usuário deixa de realizar o tratamento, ausentando-se
das consultas, não fazendo a retirada da medicação? Nessas últimas situações, estar
próximo da residência das pessoas atendidas na unidade de saúde e estar em contato com
as agentes comunitárias que realizam as visitas domiciliares também pode suscitar
demandas de controle e intervenções que colocam em xeque a noção de cuidado, assim
como as noções de público e privado, de autonomia e dependência.
Devemos também considerar que os princípios de atuação de serviços
especializados, como os CTA, são bastante distintos dos princípios da ESF. Enquanto o CTA
enfatiza o sigilo, privacidade e possibilidade de não identificação do usuário e a
possibilidade de atendimento de sujeitos provenientes de qualquer localidade, a ESF parte
de uma lógica totalmente distinta. Ou seja, a pessoa só será atendida mediante identificação
pela equipe, constatação da presença de cadastro e, portanto, residência na área de
abrangência da unidade. Portanto, se o anonimato já constituiu um princípio de atuação dos
CTA, a ESF parte justamente da quebra desse princípio, pois a condição de atendimento é o
pertencimento ao território adscrito e a presença de um cadastro do usuário. A ESF parte
da quebra daquilo que no CTA já foi, um dia, considerado um direito: o anonimato.
É nessa perspectiva que emerge a necessidade de problematização proposta neste
artigo. Compreendemos que os modelos de saúde de que dispomos são conformados a
partir de modalidades de relações de poder que constituem a apropriação de determinados
territórios. Tais modelos e técnicas podem propiciar movimentos de inclusão – num sentido
de autonomia, emancipação, potencialização da vida. Afinal, na relação de poder há sempre
uma possibilidade de resistência, aqui compreendida como movimento de diferenciação.
Mas também podem engessar modos de ser e viver, demarcando, separando e excluindo.
Pensamos que a atenção em HIV-Aids na ESF se constitui nesse paradoxo. O paradoxo, para
Deleuze(1974), consiste na coexistência de dois ou mais sentidos em uma mesma ação.
Porém, segundo Deleuze (1992), o paradoxo não é algo a ser resolvido, mas a ser habitado.
Ou seja, devemos nos ocupar dele e, de modo contínuo, colocar em análise seus efeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obra de Michel Foucault nos proporciona contribuições para a compreensão da
noção de território. Em especial, possibilita a problematização deste conceito,
evidenciando-o não como um cenário já dado, mas como uma construção atravessada por
práticas e saberes sociais datados.
Trazemos as contribuições das reflexões sobre o modelo da lepra, da peste e da
varíola para analisar o modo como se atualizam nas discussões sobre o processo de
descentralização do cuidado em HIV-Aids para a atenção básica.
Nesta análise, torna-se possível retirar o território de um modo de apropriação no
qual ele tem um sentido único – o de aproximação com o usuário, formação de vínculo e
facilidade de acesso – para abrir outras possibilidades e sentidos: o território que
constrange e que serve como suporte às dinâmicas de controle. A não compreensão dos
aspectos envolvidos no acesso a serviços e ações pode contribuir facilmente a produção de
“categorias” como os “não aderentes”, “os contaminadores”, os “pacientes difíceis”, “os
usuários que escapam”, “os usuários que fogem ao sistema”. Por outro lado,
compreendemos que estas categorias não remetem à características intrínsecas aos
indivíduos, mas que são forjadas através do arranjo de saberes e práticas sociais.
Desse modo, compreende-se que determinadas lógicas de apropriação do território
podem tanto ampliar quanto restringir possibilidades. No caso do processo de
descentralização, ocorre a ampliação no momento em que o usuário passa a ter um novo
serviço, perto de sua residência, para acessar o diagnóstico e/ou tratamento. No entanto,
observa-se também a restrição de acesso a determinados fluxos. Em outra dimensão,
também se observa que a mesma proximidade que facilita o acesso pode, também, facilitar
as dinâmicas de controle da população.
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Essas reflexões indicam a necessidade da discussão acerca de uma perspectiva ética
de atuação profissional, onde esses múltiplos sentidos possam ser considerados, assim
como as expectativas e os efeitos das práticas que expressam dimensões de
disciplinamento.
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Priscila Piazentini Vieira
RESUMO: Este texto explora as contribuições que tanto Foucault quanto os feminismos têm
dado ao tema da transformação dos modos de existência na atualidade. Ambos encaram a
produção de novas formas de subjetividade como uma das táticas principais de combate
político. Focalizar a problemática do sujeito ético, tal como Foucault reflete, traz a
possibilidade de escapar das ambiguidades e dos perigos que a luta pela figura das mulheres
como sujeitos de direito tem significado nas últimas décadas. Se, de um lado, esta
reivindicação produz conquistas e avanços no campo democrático institucional, por outro,
não garante que se criem modos de vida livres e autônomos. Foucault e as feministas
perceberam esses impasses trazidos pelo liberalismo e pela política da representação,
mostrando como as práticas da liberdade, o cuidado de si e com o mundo são necessários
para que novas subjetividades sejam criadas.
ABSTRACT: This paper explores the contributions that both Foucault and the feminisms
have given to the subject of the transformation of the modes of existence in the present time.
Both face the production of new forms of subjectivity as one of the main tactics of political
struggle. To focus on the questioning of the ethical subject, as reflects Foucault, brings a
possibility of escape from the ambiguities and the dangers that the fight for the figure of
women as legal subjects has meant in the last decades. If this claim, on one hand produced
conquests and advances in the institutional democratic area, there is, on the other, no
guarantee that free and autonomous modes of life are created. Foucault and the feminists
have noticed these impasses, brought by liberalism and by the policies of representation,
showing how the practices of freedom, the care of the self and the world are necessary for
the creation of the new subjectivities.
Os temas da ética e das estilísticas da existência, tão presentes no pensamento de
Foucault, também perpassam os feminismos contemporâneos. Margareth Rago (Rago,
2006), Margaret McLaren (McLaren, 2002), Tania Swain (Navarro-Swain, 2003) e muitas
outras apontam, assim, para a importância de a ética ser pensada como uma prática política
fundamental para o feminismo. Nessa mesma direção, as editoras Dianna Taylor e Karen
Vintges, da publicação Feminism and the final Foucault (Taylor; Vintges, 2004), completam:
Quando a política é concebida nos termos de um ethos, movimentos
políticos, tais como o feminismo, são vistos como aqueles que
compartilham e abrem práticas ou identidades que criticam a realidade
e trabalham nos seus limites, sem a ajuda do que o próprio Foucault
chamou de “projeto” (Taylor; Vintges, 2004: 2).
As autoras afirmam que Foucault reintroduz as discussões sobre as ações éticas e
políticas sem cair novamente nas noções de essência humana e de verdade absoluta, como
o socialismo, o comunismo e o liberalismo haviam feito. Ele cria, nesse sentido, um quadro
teórico que conceitua ética e política nos termos de um ethos crítico e criativo. Como
sabemos, em seus últimos trabalhos, Foucault se volta para os gregos antigos como uma
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inspiração, e interessa-se por práticas de si éticas, que fazem parte de uma vida filosófica,
tais como as “estéticas da existência”, o “cuidado de si” e as “práticas da liberdade”. Foucault
interpreta essas práticas como elementos que possibilitam contra-atacar as formas de
poder modernas, que são normalizadoras. O cuidado de si, nesse contexto, envolve o
cuidado com os outros e com o mundo. Com isso, Taylor e Vintges concluem que Foucault
reduz a distância entre as existências individual e coletiva (Taylor; Vintges, 2004: 3).
Margaret Mclaren, em Feminism, Foucault and embodied subjectivity (McLaren,
2002), destaca que as feministas, assim como Foucault, começaram a explorar
explicitamente a conexão entre a ética e a política, antes implícita em muitas teorizações
feministas. Ela mostra que enquanto a política e a ética eram vistas separadamente, a
política era associada ao governo, ao Estado, ao poder e às políticas públicas. E a ética, por
outro lado, relacionada às ações individuais e relevantes somente para a vida privada. As
feministas, no entanto, ofereceram críticas ao estado liberal e suas práticas, como a
marginalização das mulheres e das minorias raciais, a separação entre o público e o privado,
que exclui a família e a vida doméstica para aderir aos princípios de justiça, e a atenção à
igualdade em detrimento do reconhecimento da diferença.
As feministas também ofereceram visões alternativas à moral dominante (McLaren,
2002: 162-163) e criaram práticas éticas muito diversas desta, principalmente em torno de
temas como o casamento, a maternidade, combatendo os papéis normativos de gênero e
transformando-os drasticamente. Sobre o eixo da ética e das práticas de si, McLaren
defende, assim como Taylor e Vintges, que essas discussões promovem uma transformação
tanto individual quanto coletiva, já que ela não é simplesmente um objetivo pessoal, mas
envolve uma mudança social e política estrutural (McLaren, 2002: 16).
Mclaren argumenta como muitas feministas acreditam que o trabalho de Foucault
sobre a ética pode ser politicamente útil ao feminismo. As autoras Taylor e Vintges também
defendem (Taylor; Vintges, 2004: 4) que as características mais importantes do ethos
foucaultiano, ou seja, a preocupação com o presente, a responsabilidade consigo e com o
mundo e a expansão do trabalho da liberdade são compatíveis com as propostas e os
objetivos do feminismo contemporâneo, enfatizando que:
A política e a teoria feminista não são mais orientadas pelas lutas internas
para estabelecer suas identidades, mas estão relacionadas às lutas
relevantes do seu tempo, incluindo a guerra, a justiça, a emancipação e a
polarização entre as culturas. O feminismo não luta pela afirmação de
uma identidade única e homogênea, mas por meio de um engajamento
crítico consigo e com o mundo (Taylor; Vintges, 2004: 4).
Essas reflexões sobre o estabelecimento de identidades nos remetem à crítica que
Judith Butler fazia, já em 1990 (Butler, 1990), ao que grande parte da teoria feminista tinha
feito: presumido que existe uma identidade definida, compreendida pela categoria de
mulheres, que constitui o sujeito em nome de quem a representação política é almejada.
Como afirma Butler, essa relação entre a teoria feminista e a política passou a ser
questionada no interior do próprio discurso feminista, apontando para os limites da política
representacional.
O próprio sujeito das mulheres não é mais compreendido em termos estáveis ou
permanentes e muitos ensaios questionam a viabilidade do "sujeito" como candidato último
à representação ou à libertação. Butler, apoiando-se em Foucault, alerta que os sistemas
jurídicos de poder produzem os sujeitos que passam a representar, concluindo que o
próprio sistema político que deveria facilitar a emancipação das mulheres, acaba
prejudicando-o. O poder jurídico, assim, também “produz” o que alega meramente
representar, e essa produção se dá por práticas de exclusão, dominação e relações de poder
que são constitutivas do sistema jurídico. Butler sinaliza para os perigos da figura do sujeito
de direito e para os seus pressupostos ligados à fábula fundante do estado natural produzida
pelo liberalismo:
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A hipótese prevalecente da integridade ontológica do sujeito perante a
lei pode ser vista como o vestígio contemporâneo da hipótese do estado
natural, essa fábula fundante que é constitutiva das estruturas jurídicas
do liberalismo clássico. A invocação performativa de um “antes” não
histórico torna-se a premissa básica a garantir uma ontologia pré-social
de pessoas que consentem livremente em ser governadas, constituindo
assim a legitimidade do contrato social (Butler, 1990: 19-20).
É, assim, que Butler toma como tarefa fundamental fazer uma genealogia feminista
da categoria das mulheres, determinando as operações políticas que produzem e ocultam o
que se qualifica como o “sujeito jurídico do feminismo” (Butler, 1990: 23). Ela faz uma
indagação fundamental: “Será que as práticas excludentes que baseiam a teoria feminista
numa noção das ‘mulheres’ como sujeito solapam, paradoxalmente os objetivos feministas
de ampliar suas reivindicações de ‘representação’?” (Butler, 1990: 23). E vai mais além,
perguntando-se: será que a construção da categoria das mulheres como sujeito coerente e
estável produz uma reificação e uma regulação das relações de gênero?
Além disso, Foucault mostrou em suas pesquisas da década de 1970, como essa
figura do sujeito de direito foi colonizada pelas disciplinas, pela biopolítica e pelos
dispositivos de segurança. Em a História da sexualidade I (Foucault, 2005: 84-86), ao
discutir a nossa forma de entender o poder em torno das concepções do direito, Foucault
destaca que uma tradição dos séculos XVII ou XIX nos habituou a colocar o poder
monárquico absoluto do lado do não-direito. Mas isso seria esquecer o traço histórico
fundamental de que as monarquias ocidentais se edificaram como sistemas de direitos e
fizeram funcionar seus mecanismos de poder na forma do direito.
Mesmo com todos os esforços, a representação do poder permaneceu presa nesse
sistema, e dois exemplos históricos são fundamentais. Primeiramente, a crítica da
instituição monárquica na França do século XVIII não foi feita contra o sistema jurídicomonárquico, mas contra uma monarquia que ultrapassava continuamente o direito e se
colocava acima das leis. Ela não colocou em questão o princípio de que o direito deve ser a
própria forma do poder e de que o poder deveria ser sempre exercido na forma do direito.
Em segundo lugar, outro tipo de crítica das instituições políticas apareceu no século XIX: ela
mostrava não somente que o poder real escapava às regras do direito, mas que o próprio
sistema de direito nada mais era do que uma maneira de exercer a violência, de anexá-la em
proveito de alguns e, fazer funcionar, sob a aparência da lei geral, as dissimetrias e as
injustiças de uma dominação. Mas essa crítica ainda é feita sobre o pano de fundo do
postulado de que o poder deve, essencial e idealmente, ser exercido de acordo com um
direito fundamental.
Apesar das diferenças de época e objetivos, a representação do poder permaneceu
marcada pela monarquia. No pensamento e na análise política ainda não cortaram a cabeça
do rei. Daí a importância que se dá, na teoria do poder, ao problema do direito e da violência,
da lei e da ilegalidade, da vontade e da liberdade e, sobretudo, do Estado e da soberania.
Pensar o poder a partir desses problemas é entendê-lo a partir de uma forma histórica bem
particular às nossas sociedades: a monarquia jurídica.
Uma forma particular e, também, transitória. Pois se muitas de suas características
subsistiram e ainda subsistem, ela foi penetrada pouco a pouco por mecanismos de poder
extremamente novos, provavelmente irredutíveis à representação do direito. Os novos
procedimentos de poder funcionam não pelo direito, mas pela técnica, não pela lei, mas pela
normalização, não pelo castigo, mas pelo controle, e são exercidos em níveis e formas que
extravasam o Estado e seus aparelhos. Nossa linha de fuga nos afasta cada vez mais de um
reino do direito prometido para um futuro próximo. Então, toda vez que os direitos são
reivindicados, também temos que prestar atenção nesses outros diversos dispositivos de
poder que produziram a subjetividade do indivíduo moderno.
Uma das novidades mais marcantes do estudo de Foucault sobre as tecnologias de
poder modernas foi atentar para o corpo como o seu objeto principal de controle. Apoiandose em Nietzsche, Foucault mostra “o corpo inteiramente marcado de história e a história
arruinando o corpo” (Foucault, 1978: 22). Em Vigiar e Punir (Foucault, 2005), ele destaca o
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corpo sendo esquadrinhado pelas disciplinas e pelas técnicas de punição, ao contrário do
que a tese sobre a “humanização” das penas defendia. Segundo estas, as prisões
inaugurariam uma penalidade essencialmente incorporal, preocupando-se em punir a alma
dos indivíduos e provocando o desparecimento do corpo da arena da punição. Foucault
discorda drasticamente dessa posição, e não partilha da dualidade que o pensamento
moderno criou entre o corpo e a alma.
Ao mesmo tempo que enfatiza a centralidade do corpo, Foucault não trata a alma
moderna como uma ilusão ou um efeito ideológico. Ele afirma a existência de sua realidade
“produzida permanentemente, em torno, na superfície, no interior do corpo pelo
funcionamento de um poder que se exerce sobre os que são punidos” (Foucault, 2005: 28).
Sobre essa realidade da alma, vários conceitos foram criados, tais como a subjetividade, a
personalidade, a consciência, etc. A partir dela, também, foram valorizadas as reivindicações
do humanismo. Mas Foucault observa:
(...) a alma, ilusão dos teólogos, não foi substituída por um homem real,
objeto de saber, de reflexão filosófica ou de intervenção técnica. O
homem de que nos falam e que nos convidam a liberar já é em si mesmo
o efeito de uma sujeição bem mais profunda do que ele (Foucault, 2005:
29).
A alma, assim, é uma peça no domínio exercido pelo poder sobre o corpo, sendo ela
efeito e instrumento de uma anatomia política. A alma funciona, portanto, como a prisão do
corpo. McLaren defenderá a utilidade de Foucault para o feminismo exatamente nessa
direção, pois, dentre outras coisas, ele compreende a subjetividade sem excluir a
materialidade do corpo, e constituída historicamente por meio de relações sociais
(McLaren, 2002: 14).
Butler, no texto já citado, retoma essa crítica de Foucault à visão dualista da filosofia
sobre o corpo e a alma, voltando-a principalmente contra a ideia do gênero como
construção. Para ela, a ideia de que o gênero é construído sugere um certo determinismo,
sendo os corpos compreendidos como recipientes passivos de uma lei cultural inexorável.
Fica-se com a impressão de que o gênero é tão determinado e tão fixo quanto no caso de que
a biologia é o destino. Nesse caso, a cultura seria o destino, e o corpo é o mero instrumento
ou um meio dos significados culturais. Diante disso, ela pergunta: como conceber o corpo
de modo diferente? Prestando atenção para não salvaguardar certos dogmas do humanismo
como pressuposto de qualquer análise de gênero, Butler critica duas distinções: a
cartesiana, entre liberdade e corpo, e a falocêntrica, entre corpo e alma (consciência, mente),
alertando para as associações culturais comuns que produzem hierarquias e subordinações:
entre mente e masculinidade e entre corpo e feminilidade, e conclui: “qualquer reprodução
acrítica da distinção corpo/mente deve ser repensada em termos de hierarquia de gênero”
(Butler, 1990: 32).
Além de ser produzido por essa dualidade, o corpo da mulher, como explicita
Foucault em História da sexualidade I (Foucault, 2005), integra o primeiro dos quatro
grandes conjuntos estratégicos pelos quais se desenvolvem o dispositivo da sexualidade. A
“histerização do corpo da mulher” é caracterizada por um triplo processo: o corpo da
mulher analisado como integralmente saturado de sexualidade; como ele foi integrado, sob
o efeito de uma patologia que lhe seria intrínseca, ao campo das práticas médicas; e como
foi posto em comunicação com o corpo social, com o espaço familiar e com a vida das
crianças. A Mãe, com a sua imagem negativa que é a “mulher nervosa”, constitui a forma
mais visível desta histerização (Foucault, 2005: 99).
Como já comentei, McLaren enfatiza a utilidade de Foucault para o feminismo,
principalmente a partir de dois conceitos: a materialidade do corpo e as práticas da
liberdade (McLaren, 2002: 166). Ela interpreta-o como um ativista profundamente
desconfiado da cultura dominante, das maneiras tradicionais de pensar e da política
tradicional, daí sua crítica à figura do sujeito de direito, o que o aproxima ainda mais dos
feminismos contemporâneos (McLaren, 2002: 172). McLaren fornece uma leitura da obra
de Foucault que se concentra na sua contribuição para repensar a subjetividade, mostrando
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como ele rejeita uma noção específica de sujeito, aquela defendida pela filosofia moderna,
entende-o como social e historicamente constituído, além de “corporificado”. Ainda, ela
argumenta que um sujeito concebido dessa maneira e permeado por uma cultura específica
e por práticas institucionais é compatível com os objetivos feministas (McLaren, 2002: 15),
pois fornece uma importante relação entre a experiência individual e a mudança social
(McLaren, 2002: 17).
Segundo ela, portanto, os últimos trabalhos de Foucault sobre a ética têm muito a
oferecer às feministas, não somente pela sua noção de subjetividade “corporificada”, mas
também porque ele elabora uma conexão entre os contextos ético e político. As políticas do
corpo e as práticas de si, desse modo, não começam e terminam no individual, já que elas
são sociais, culturais e históricas. McLaren ainda complementa que reconhecer as práticas
de si como políticas não reduz a política ao pessoal ou impede a ação coletiva ou uma
mudança estrutural. Ao contrário, amplia a arena política para incluir fatores sociais e
culturais que possuem implicações políticas (McLaren, 2002: 145).
Apesar de Foucault não discutir de maneira detalhada as técnicas de si
contemporâneas, McLaren lembra que ele menciona a autobiografia como uma forma de
escrita de si, discutindo a prática da escrita e da filosofia como veículos para a crítica e a
transformação de si. As práticas de si, então, podem ser produtivas se forem utilizadas para
compreender muitas das práticas feministas contemporâneas, como as da consciência e do
dizer verdadeiro, como mostraram Margareth Rago em “Escritas de si, parresia e
feminismo” (Rago, 2011) e A aventura de contar-se: feminismos, escritas de si e invenções da
subjetividade (Rago, 2013), e Norma Telles, em “A escrita como prática de si” (Telles, 2009).
McLaren destaca o aspecto político da parrhesía, ou seja, o ato de dizer a verdade,
como uma prática política e a sua importância para as concepções de democracia e de
cidadão antigo (Foucault, 2010). Mas, ela pontua (McLaren, 2002: 153), a parrhesía não abre
somente para essa possibilidade de transformação social ligada à instituição. Fora da
democracia, ela também adquire um componente de transformação de si e do mundo, como
no exemplo dos cínicos e de seus modos de vida exercidos fora da Assembleia (Foucault,
2011). Mesmo que Foucault não defenda um retorno às ideias gregas, ele nota que há
semelhanças entre o problema contemporâneo de construção de uma ética e a situação da
Grécia antiga. Os gregos elaboraram uma ética que não estava baseada na religião e que não
era exclusivamente aplicada pela lei. Assim, lendo Foucault, McLaren defende que uma
mudança social radical requer transformações tanto na prática e no pensamento ético,
quando no político (McLaren, 2002: 164). As técnicas da coragem da verdade estão
diretamente relacionadas à comunidade e à vida pública. Nesse sentido, a transformação
proposta pelas práticas feministas de si possui um duplo papel: modificar tanto o indivíduo
quanto a sociedade.
Os feminismos contemporâneos, assim, escapam de uma reflexão que se centra
apenas na luta pelos direitos, afirmando a importância da questão ética e destacando que as
mulheres, para além das conquistas liberais, também inventam uma ética que contesta a
moral masculina dominante e o quadro político institucional.
Foucault entende a liberdade como algo que deve ser permanentemente criado e
elaborado (Foucault, 2010: 280). Não pensá-la como um direito a ser adquirido mostra o
seu esforço, revelado em 1982 (Foucault, 1994: 308-334), de pensar a liberdade não mais a
partir dos códigos morais e das instituições, mas pela criação de novos modos de vida:
Mas se o que se quer fazer é criar um novo modo de vida, então a questão
dos direitos do indivíduo não é pertinente. Com efeito, nós vivemos em
um mundo legal, social, institucional, no qual as únicas relações possíveis
são extremamente pobres. Existe evidentemente a relação de casamento
e as relações familiares, mas quantas outras relações poderiam existir,
poderiam encontrar seu código não em instituições, mas em suportes
eventuais? (Foucault, 1994: 309).
Para Foucault, então, vivemos em um mundo relacional em que as instituições se
empobreceram e acabaram por limitar a possibilidade de novas relações acontecerem.
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Devemos lutar contra esse empobrecimento do tecido relacional, para que sejam
reconhecidas as relações de coexistências provisórias, e não sejam incentivadas somente as
relações estanques. Ele complementa:
Mais do que fazer valer que os indivíduos tenham direitos fundamentais
e naturais, nós deveríamos tentar imaginar e criar um novo direito
relacional1, que permitiria que todos os tipos possíveis de relações
possam existir e não sejam impedidos, bloqueados ou anulados pelas
instituições relacionalmente empobrecedoras (Foucault, 1994: 310).
Lembro que o mundo antigo e as discussões sobre as estéticas da existência referemse a um período histórico em que não existia a noção moderna de sujeito liberal de direitos.2
Na cultura antiga, prioriza-se a formação do cidadão por meio de relações autônomas. O
cuidado de si e do outro socrático, ainda, defendia que houvesse uma harmonia entre o
discurso e a ação, ou seja, entre o que se diz e o próprio modo de viver. Com os cínicos,
tratava-se de mostrar a verdade pelo escândalo da própria vida.
Uma sociedade, portanto, que não comporta o Estado em sua forma moderna e não
organiza a vida dos cidadãos pela conquista de direitos institucionais. É uma
problematização que escapa drasticamente dos modos de produção das subjetividades
modernas tanto por não se pautar pela produção do cidadão assujeitado e disciplinado,
quanto por não recorrer ao arsenal institucionalizado e ligado aos direitos assegurados pelo
Estado, tão característicos às noções que envolvem o conceito de cidadania moderna. Tornase fundamental, portanto, explicitar esse perigo de lutar por mais direitos, assim como
Foucault alertou-nos, em 1977, no prefácio ao Anti-Édipo, de Deleuze e Guattari (Deleuze;
Guatarri, 1976):
– Não exija da política que ela restabeleça os “direitos” do indivíduo, tais
como a filosofia os definiu. O indivíduo é produto do poder. O que é
preciso é “desindividualizar” pela multiplicação, pelo deslocamento e
pelo agenciamento de combinações diferentes (Foucault, 1991: 83-84).
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RESUMO: Objetivou-se descrever uma história de como a Manobra de Valsalva (MV) é
instituída como prática obstétrica de rotina. Trata-se de estudo exploratório descritivo
qualitativo de natureza documental que se utilizou de referenciais dos Estudos Culturais. A
análise de excertos utilizou-se dos conceitos de verdade, poder, saber, disciplina, discurso,
biopoder e biopolítica retiradas da caixa de ferramentas inventadas por Michel Foucault. Os
documentos selecionados foram retirados da base de dados da Literatura Latino-Americana
e do Caribe em Ciências da Saúde entre outros considerados para esta análise. A MV chega
ao útero para permitir “comando do parto” entretanto evidências científicas envolvidas em
sua prática rotineira consideram-na como prejudicial, afetando tanto a mãe quanto o feto.
As prescrições governamentais indicam sua retirada das rotinas das maternidades e
colocam sua permissão na forma espontânea como conduta ética na prática profissional. O
material empírico encontrado na web permitiu associar a incitação à MV como parte do
mesmo discurso que produz as instituições hospitalares como locais de silêncio e de saber
e comando médicos. O projeto recebeu o número 22219 na Comissão de Pesquisa da Escola
de Enfermagem da UFRGS e foi aprovado em 25 de janeiro de 2012.
PALAVRAS-CHAVE: Manobra de Valsalva. Parto. Verdade. Foucault.
ABSTRACT: This study aimed to describe a story of how the Valsalva Maneuver (VM) was
established as routine obstetric practice. It is a descriptive qualitative exploratory study of
documentary nature which used benchmarks of Cultural Studies. For the excerpts’ analysis
we used the concepts of truth, power, knowledge, discipline, speech, biopower and
biopolitics removed from the tools box invented by Michel Foucault. The selected
documents were removed from the database of the Latin American and Caribbean Health
Sciences among others considered for this analysis. The MV was established to allow "birth
control" over the uterus though scientific evidence regard their routine practice as harmful,
affecting both the mother and the fetus. Government regulations indicate their withdrawal
from the routines of maternity wards although allow spontaneous MV as ethical conduct in
professional practice. The empirical material found on the web allowed to associate the
incitement to MV as part of the same discourse that produces the hospitals as places of
silence and medical knowledge and control. The project received the number 22219 in the
Search Committee of UFRGS School of Nursing and was approved on January 25, 2012.
KEYWORDS: Valsalva maneuver. Delivery. Truth. Foucault.

UM CAMINHO ATÉ VALSALVA
O estudo teve a pretensão de incitar a curiosidade sobre a MV e fazer emergir
acontecimentos que aparentemente não estão relacionados e ela mas que possibilitaram tal
prática. É um estudo exploratório descritivo de natureza documental qualitativo e se utiliza
de referenciais dos Estudos Culturais, campo do saber que se insere em diversas áreas de
conhecimento e se utiliza de metodologias diversas para corresponder a seus propósitos
(COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 2003). Entre as ferramentas utilizadas para análise estão
referencias descritos por Foucault (2008) úteis ao exercício de pensar e agir, a fim de
permitir que sejam identificadas relações históricas de práticas muito concretas descritas
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nos documentos que são explorados enquanto produção histórica e política que a linguagem
constitui (FISCHER, 2001, p. 199). As ferramentas utilizadas para análise, consideradas mais
ajustadas ao objetivo do estudo, foram: verdade, poder, saber, disciplina, discurso,
biopoder, biopolítica.
As fontes do estudo foram livros, manuais, documentos e artigos que pudessem
auxiliar na problematização da questão norteadora: como a Manobra de Valsalva é
instituída como prática de rotina na obstetrícia? A busca dos artigos se deu na base de dados
da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Com as palavras
Valsalva e parto chegou-se a seleção de cinco publicações que estão destacadas na lista de
referências e no texto com letras em itálico. Também foram selecionados excertos de
documentos cujos pensamentos remetam à possibilidades de análise de acordo com as
metodologias propostas. A seleção dos dados para análise foi realizada por meio da leitura
dos documentos a fim de “saber aquilo que podemos aproveitar e aquilo que podemos
descartar, deixar passar ou deixar de lado” (VEIGA-NETO; FISHER, 2004, p. 17) tendo como
foco o objetivo proposto.
Nos discursos emergidos dos textos foram reconhecidas verdades ou os acordos de
verdade em relação a utilização rotineira da MV, compostos por discursos feitos “por quem
reconhecemos como apropriados do saber”, aceitos como genuínos e por isso difundidos
nas e pelas sociedades (OLIVEIRA; KRUSE, 2006, p. 83). Desta maneira, pergunta-se “Que
discursos permitiram que essa verdade fosse admitida como única, singular e universal?
Que discursos foram silenciados neste processo?” (LOURO, 2007, p. 241). Ao lado de tais
questionamentos coloca-se a intenção de descrever minimamente como a utilização da MV
utilizada como rotina durante o trabalho de parto e parto se tornou verdade aceita pela
sociedade que dela se acerca, no caso, a maior parte das mulheres cujo modelo de atenção
durante o nascimento é o comando de parto.

O ÚTERO COMO TERRITÓRIO, OBJETO E ALVO DO PODER
Encha o peito de ar, feche a boca e agora faça força!
(AMARAL, 2001).
Esta é uma das frases mais proferidas às mulheres em processo de parturição e
evidencia a aplicação da MV no trabalho de parto e parto. É aplicada no momento do
nascimento em superposição aos puxos fisiológicos, ou seja, à vontade espontânea de
empurrar o bebê para fora.
A MV foi descrita por Antonio Maria Valsalva, médico italiano nascido em Imola,
Itália, no ano de 1666, início da época descrita por Foucault como clássica. De tal período
emerge o pensamento científico e, daí, o racionalismo e a experimentação: formas de
implementar e levar adiante o método científico conhecido na atualidade. Outro período
descrito por Foucault é a época moderna que “começa em torno de 1790 –1810 e vai até
mais ou menos 1950” (FOUCAULT, 2000, p. 76), período em que a MV passa ser utilizada no
“comando de parto”. Este comando é descrito como momento em que o médico " obstetra
assume o comando do parto, e, toda equipe fica sob suas ordens, pois dele é a
responsabilidade dos acontecimentos, se coloca em frente à região vulvar, e comanda o
parto, determinando esforços expulsivos durante as contrações, e repouso nos intervalos”
(COSTA, 1969, p. 88).
Quando, a partir do século XVIII se desenvolve uma arte do corpo humano que
“começa a observar de que maneira os gestos são feitos, qual o mais eficaz, rápido e melhor
ajustado” surgem personagens destinados “não só a observar se o trabalho foi feito, mas
como é feito, como pode ser feito mais rapidamente e com gestos melhor adaptados”.
Aparece, no exército, o “suboficial e com ele os exercícios, as manobras e a decomposição
dos gestos no tempo” (p. 106). Surge na obstetrícia o médico obstetra que precisa formar
um corpo de atividades próprias para a profissão, de tal forma que é sobre o corpo da
gestante que incide seu fazer. Tais práticas incitam a uma vigilância perpétua e constante
do parto. É preciso garantir que a gestante seja submetida a “uma perpétua pirâmide de
olhares” (p. 106) o que pressupõe, a exemplo dos exércitos, “sistemas de graus” [...] que
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permitem que cada indivíduo seja observado permanentemente (p. 106); que haja um
registro contínuo sobre o indivíduo e as práticas que são aplicadas a ele com “transferência
da informação de baixo para cima, de modo que, no cume da pirâmide disciplinar, nenhum
detalhe, acontecimento ou elemento disciplinar escape a esse saber ” (p. 106). É desse
modelo militar que emergem as práticas hospitalares e suas analogias com o Exército, como
o “comando de parto”, prescrevendo práticas que afirmavam não mais se admitir “na
obstetrícia moderna, condutas passivas, com esperas injustificadas e nocivas, confundindo
fisiologia normal com abandono” (COSTA, 1969, p. 81). Ora, a disciplina enquanto “conjunto
de técnicas pelas quais os sistemas de poder vão ter por alvo e resultado os indivíduos em
sua singularidade” (FOUCAULT, 1999, p. 107), faz do exame seu instrumento fundamental,
prática de vigilância permanente e classificatória, que permite distribuir os indivíduos,
julgá-los, medi-los, localizá−los e, por conseguinte, utilizá−los ao máximo. Através do exame,
a individualidade torna-se um elemento pertinente para o exercício do poder.
Além das práticas corporais, o exame permite a produção de análises, estudos e
publicações. Entre elas, por exemplo, sobre as aplicações da MV e seus efeitos sobre os
indivíduos e seus órgãos. Mas, também, sobre condutas profissionais e sobre prescrições
governamentais confiadas basicamente à medicina moderna ajustada a dois processos:
deslocamento da intervenção médica e disciplinarização do espaço hospitalar. É esse
profissional, um especialista, um intelectual da modernidade, a quem será atribuída uma
tripla especificidade: “de sua posição de classe; de suas condições de vida e de trabalho,
ligadas à sua condição de intelectual e a especificidade da política de verdade nas sociedades
contemporâneas” (FOUCAULT, 1999, p. 13). Tais especificidades podem implicar efeitos
profissionais ou setoriais fazendo com que o poder que delas emerge venha para compor
um regime de verdade ao distinguir o verdadeiro do falso e atribuir ao verdadeiro “efeitos
específicos de poder" (p. 13) conformando a verdade ao “estatuto econômico-político que
ela desempenha” (p. 13). Ao propagar e executar práticas que marcam e supliciam sem
necessidade reconhecida, a “obstetrícia moderna” produz uma relação de soberania que
reconhece no corpo biológico do indivíduo um território a ser dominado facilmente, visto
que esta modernidade já configurou os indivíduos ao pensamento de que as práticas, uma
vez científicas, salvam. Quando assim determinado, o corpo feminino que produz
nascimento não necessita conhecer a inutilidade ou desvantagens de determinadas práticas
relativas ao processo de parturição, diferentemente do poder que transforma as relações
consigo em “exercícios pelos quais o sujeito se constitui como objeto de conhecimento [e]
práticas que permitem ao sujeito transformar seu próprio ser” (CASTRO, 2009, p. 409).
Para Foucault cada época pode ser caracterizada como uma interrogação e o
pensamento teria como tarefa a determinação do presente, interrogando diretamente a
atualidade. Para isso é preciso problematizar a relação dos sujeitos da atualidade com a
história perguntando-se “o que somos nós” (FOUCAULT, 1995, p. 239) a partir das
experiências que trocamos com o passado. Por isso, traz-se um pouco de Valsalva e sua
manobra na história dos acontecimentos.
Valsalva foi Professor de Anatomia e presidente da Academia de Ciências na
Universidade de Bologna. Pioneiro na Otologia destacou-se pelos estudos de anatomia,
fisiologia e patologia do ouvido, descrevendo-os na obra intitulada De aure humana
tractatus, ou seja, ‘Tratado sobre o ouvido humano’, publicado em 1704. Nesse livro,
descreve a prática denominada MV, cuja aplicabilidade foi direcionada à otologia, e que, ao
longo do tempo recebeu outras aplicações. Destas, as mais conhecidas relacionam-se ao
diagnóstico da função cardíaca (MEIRELLES; NEVES-PINTO; POISH, 2008) e aos esforços
expulsivos durante o trabalho de parto e parto.
A manobra é descrita como uma maneira de inflar ar nos ouvidos a fim de expelir
secreções, remover corpos estranhos desde o ouvido e melhorar a hipoacusia. Por aumentar
a pressão na tuba auditiva faz com que o ar entre, obrigatoriamente, no ouvido médio se a
tuba estiver permeável (MEIRELLES; NEVES-PINTO; POISH, 2008). Também pode ser
descrita como “expiração forçada, mantendo o nariz e a boca fechados, cerrando as cordas
vocais e, portanto, a glote, por 10 a 20 segundos” (p. 276). Ela é realizada, espontaneamente,
em atividades diárias como levantar-se, tossir, evacuar, vomitar, empurrar peso,
espreguiçar-se.
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A MV foi uma prática importante para o diagnóstico em cardiologia, mas perdeu sua
importância com a inclusão de tecnologias que possibilitam resultados mais precisos
(MEIRELLES; NEVES-PINTO; POISH, 2008). Então, como a MV, descrita em 1704 para o
estudo e diagnóstico otológico atravessa os séculos e passa ser utilizada na obstetrícia, mais
precisamente à fase expulsiva do trabalho de parto? Como após consagrar-se nesta área
passa ter utilização considerada uma das “práticas no parto normal claramente prejudiciais
ou ineficazes e que devem ser eliminadas” (BRASIL, 2001a, p. 188) há, pelo menos, quinze
anos?
As descrições da MV indicam que ela provoca uma diminuição da oxigenação
materna e fetal quando utilizada durante os esforços expulsivos do parto e também
manifestações de comando continuado à mulher, cujo filho esta por nascer. A situação de
vulnerabilidade de uma mulher no momento do nascimento leva a pensar na MV como
evidência das relações de poder em ação no jogo da verdade, onde é difícil observar uma
postura de resistência e de liberdade tão inerente ao poder (FOUCAULT, 1999), fazendo com
que sua utilização se assemelhe mais a um ato de dominação/violência do que de poder.

A DISCIPLINARIZAÇÃO DO PARTO E A NORMATIZAÇÃO DA MANOBRA DE
VALSALVA
Durante os séculos XVII e XVIII instituiu-se a sociedade disciplinar, de forma a
organizar um poder que surgiu não para extinguir a teoria da soberania, visto que esta
“permitiu o desenvolvimento das disciplinas como mecanismos de dominação e, [também]
permitiu ocultar o exercício efetivo do poder” (CASTRO, 2009, p. 405). Nesta época a
disciplina teve como um de seus objetivos, intensificar “a força econômica do corpo e, ao
mesmo tempo, reduzir sua força política” (p. 112), extraindo dele seu tempo e trabalho e
desenvolvendo-se através de estratégias de vigilância.
Nem sempre foi assim. A criação das maternidades, bem como a medicalização e
hospitalização dos corpos femininos foram disciplinarizados pelo pensamento de que o
saber médico, considerado uma verdade, poderia salvar vidas, evitar infecções e realizar um
“controle higiênico” do útero, o que as parteiras foram julgadas incapazes de fazer. A ciência
tornou o corpo feminino seu objeto por meio de um pensamento sistemático onde a
medicalização do parto pode colocar outras evidências sobre o processo de parturição.
Revel (2005) entende por pensamento medicalizado “uma maneira de perceber as coisas
que se organizam em torno da norma, isto é, daquilo que separa o que é normal daquilo que
é anormal” (p. 65).
Assim, pode-se considerar a implementação das maternidades uma forma de
normalização do parto, pois, como quaisquer instituições, precisam ter suas normas e
regulamentos esclarecidos desde o início de sua formação. Com a criação das maternidades
o poder e o saber médico modificaram o processo de parturição tornando-o cada vez menos
“natural” através de práticas intervencionistas sistematizadas na ciência, colocando em
circulação outras práticas relacionadas ao parto e ao nascimento. O que aqui é entendido
como “natural” refere-se, geralmente, a práticas que incluem “permanecer longas horas na
cabeceira das parturientes e de receber, da melhor forma possível, em suas mãos
experientes, a criança às vezes mais apressada em nascer do que o médico em vir, dividido
em suas múltiplas obrigações” (COUVELAIRES, 1930 apud THÉBAUD, 2002, p. 422).
Ou seja, dentro daquilo que é descrito como natural estão práticas como a espera, a
escuta, o controle do processo fisiológico que não necessita de práticas invasivas a fim de
adequá-lo àquilo que é descrito como padrão de normalidade. Na direção da ciência, tem-se
a possibilidade do fórceps, intervenção que, isoladamente, “maior influência exerceu na
aceitação da obstetrícia como disciplina técnica e científica [...] introduzindo o conceito de
parto como um ato comandado pela vontade humana” (OSAVA, 1997, p. 11). Trouxe
também, a possibilidade da anestesia e da cesariana. Estas práticas têm como alvo, conhecer
e “comandar” o útero para dele extrair sua máxima potencialidade. Como órgão tornado
“científico”, o útero passa a uma repentina valorização. Na modernidade: de órgão impuro
e abjeto, passa a venerável e objeto de estudo para a ciência e para os homens da ciência.
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Sendo assim já não se podia recomendar que os partos fossem realizados por parteiras,
cujas práticas são agora propagadas como inadequadas e fontes de infecção.
Em 1930, em Paris, a recém-criada Maternidade Baudelocque considerava que
“uma maternidade não deve ser somente uma casa de parto, mas sim um centro de
assistência médico social e de trabalho científico consagrado à função da reprodução”
(THÉBAUD, 2002, p. 418) direcionados à resolução de partos difíceis. O mesmo discurso,
identificado em publicação difundida por docentes no Rio Grande do Sul, 40 anos depois,
diz que “salvo imprevistos ou circunstâncias especiais, o parto é, hoje, um fenômeno de
ordem médica e hospitalar (COSTA, 1969, p. 81).
O parto, caracterizado por alterações espontâneas na respiração da mãe marcadas
pelo aumento das pressões torácicas e abdominal, auxiliam na expulsão do feto. A MV
interfere no padrão respiratório. Embora normalmente espontânea e inconsciente, a
respiração torna-se uma atividade voluntária e controlada durante o parto, induzida por
mecanismos fisiológicos que facilitam este processo (LEMOS; DEAN;ANDRADE, 2011, p. 67).
Tal descrição institui características fisiológicas ao parto como os esforços expulsivos para
auxiliar no nascimento. E a OMS (1996) valoriza aspectos fisiológicos da respiração no parto
em detrimento da utilização da MV, descrevendo-a como uma ação sem relação significativa
à diminuição da duração do trabalho de parto e que, além de tudo pode causar danos ao
organismo materno e fetal. Contudo, a manobra é incentivada por profissionais da saúde
nos centros obstétricos, o que nos coloca questionamentos como: para quem a MV se dirige?
Quantas são as mulheres atingidas por ela? Quem a define como importante e necessário?
Por quê?

A MANOBRA DE VALSALVA NO PARTO
Não se pode dizer que a MV é utilizada em todas as ocasiões em que uma criança
nasce, mas pode-se pensar num número minimamente aproximado de mulheres brasileiras
a quem é solicitada sua realização. As informações junto ao Sistema de Informações de
Nascidos Vivos nos últimos 15 anos mostram que nascem em torno de 3.000.000 de
brasileiros a cada ano. Pelo menos metade deles nasceram de mulheres a quem foi solicitada
a realização da MV, (DATASUS, 2015) visto que outra parte nasceu de cesariana. As
mulheres que não tem seus filhos por parto vaginal, como as cesareadas, já estariam sob o
“comando” de equipes médicas independentemente de ser solicitada a elas a realização da
MV.
Desta maneira a MV pode ser evidenciada como um fato único e repetido milhões de
vezes sobre o corpo de mulheres identificadas com um traço biológico pertinente a uma
gestão econômica: o nascimento. Em volta de uma informação como esta pode-se organizar
e produzir práticas que assegurem a sujeição e o aumento constante da utilidade
(FOUCAULT, 1999) de seus corpos, seja para o ensino da obstetrícia, visto que 99% dos
nascimentos ocorrem em hospitais e que grande parte deles recebe estudantes que
necessitam de situações que envolvem o parto e o nascimento para seu aprendizado, mas,
também, como prática governamental que instiga as usuárias a práticas de sujeição, como a
MV. O Ministério da Saúde (BRASIL, 2001a) reconhece-se como instância que participa da
formação profissional onde os “estudantes são treinados para adotar ‘práticas rotineiras’,
como numa linha de produção, sem a avaliação crítica caso a caso, produzindo um grande
número de intervenções desnecessárias e potencialmente iatrogênicas” (p. 10).
Na publicação de artigos como o de Lemos, Dean e Andrade (2011) vê-se que
diversas variáveis estão implicadas na formação e no esquadrinhamento do conhecimento
e do corpo materno: paridade, posição do corpo, necessidade de pressão de fundo uterino,
uso de ocitocina, episiotomia, peso do recém-nascido e escores de Apgar. Tal pesquisa
evidencia o minucioso dado em que mulheres que realizaram MV com duração superior a
seis segundos tiveram alterações sanguíneas e na vitalidade de seus recém-nascidos do
nascimento ao quinto minuto de vida. Em relação ao tempo de duração do período
expulsivo, o trabalho mostrou não haver relação com a duração da Manobra de Valsalva.
Bloom (2006) afirma que a diferença de duração tem pouco impacto em todo o tempo do
parto. Este tempo foi mensurado como sendo em torno de 14 horas e seu estudo evidenciou
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que quando foi dito às mulheres para fazerem força em cada contração, deram à luz 13
minutos mais rápido que aquelas que não receberam qualquer tipo de instrução (LEMOS;
DEAN; ANDRADE, 2011, p. 69). Outrossim, afirmam que a ausência de uma associação entre
a duração da MV com a posição adotada por mulheres pode ter ocorrido visto que todas se
encontravam em “decúbito dorsal ou mais ereta dadas limitações da mesa de parto” (p. 71).
A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL, 2001a),
recomendam que a mulher tenha liberdade de posição e movimento durante o trabalho de
parto, estimulando posições em que o abdome gravídico não comprima grandes vasos
maternos neste período, como a supina.
A manobra de Valsalva é descrita como prática que aumenta a pressão intra abdominal, o que diminui a perfusão sanguínea do útero, reduzindo o fluxo de sangue deste
para a placenta. Como consequência, o sangue apresentaria um nível de oxigênio alterado e
baixo pH, causando acidemia secundária ao metabolismo anaeróbico no feto (LEMOS; DEAN;
ANDRADE, 2011). O esforço respiratório intenso e prolongado provocado pela MV causaria,
também, elevação da pressão intratorácica para o coração e grandes vasos “e abolição
temporária do fluxo de sangue” (BARUZZI; GRINBERG; PILEGGI, 1987, p. 383). Por sua vez,
Balarim et al (1990), ao analisarem sete casos de hemorragia retiniana e/ou vítrea em
pacientes sem alterações oculares prévias consideradas predisponentes, verificaram que
“em cinco casos a hemorragia foi desencadeada pela MV” (BALARIN, 1990, s.p.).
Portanto a prática de especialistas que exercem o poder e detém o saber sobre
corpos e o funcionamento íntimo das coisas que a população em geral desconhece,
incentivam uma manobra que não beneficia o bem-estar materno e fetal. Mais, incentivam
uma prática que não é recomendada por instituições internacionais e nacionais
evidenciando “uma brecha entre o dizer e o fazer que inventa um cotidiano diferenciado
daquele que os discursos enunciam” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 160). Assim, podese pensar que a MV, como uma prática de verdade utilizada frequentemente no trabalho de
parto, revelaria uma “vontade de saber que lhe serve ao mesmo tempo de suporte e
instrumento [e não se obriga a] determinar se essas produções discursivas e esses efeitos
de poder levam a formular a verdade ou, ao contrário, mentiras destinadas a ocultá-lo”
(FOUCAULT, 1988, p. 17).

ESSE CAMINHO TEM CORAÇÃO?
“Se tiver, o caminho é bom”, responde Castañeda (1968). É, também, “uma maneira
eficiente de questionar a inevitabilidade de nossas práticas ou nossos caminhos, mas “uma
vez que essas coisas foram feitas, elas podem ser desfeitas, contando que saibamos como
foram feitas”, complementa a autora (OKSALA p. 14).
As práticas disciplinares descritas anteriormente evidenciam que “cada elemento,
cada indivíduo tem seu lugar bem determinado, em sua classe, em seu posto, na hierarquia
dos valores e êxitos” (CASTRO, 2009, p. 405). Às mulheres em situação de parto é dito que
devem ter sua respiração coordenada com esforços involuntários da musculatura uterina
para otimizá-los mediante a ação de um comandante: o obstetra. Na produção desta
“economia do poder” instaurado a partir dos séculos XVII e XVIII (FOUCAULT, 1999, p. 8)
cujos efeitos incidem continuamente não apenas no corpo individualizado como também no
corpo social, estão implicados alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos
(universidade, exército, escritura, meios de comunicação) que incitam ao debate político e
ao confronto social. Para que tal economia possa operar efeitos sobre a sociedade alia-se à
disciplina que “exerce seu controle, não sobre o resultado de uma ação, mas sobre seu
desenvolvimento” (p. 106). Daí passa-se a dizer que as intervenções de controle de
respiração não devem ser impostas e recomenda-se que a mãe adote um padrão
respiratório, incluindo a MV em conformidade com o que ela instintivamente necessita
(LEMOS DEAN ANDRADE, 2011).
Se a MV acontece espontaneamente, o fechamento da glote durante a expiração é de
“no máximo de 4 a 6 segundos” (p. 67). Esta informação é particularmente interessante visto
que “algumas mulheres vocalizaram durante a fase final do trabalho de parto” (p. 70), o que
requer a glote aberta, condição que diminuiria o estímulo doloroso e aliviaria o desconforto
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materno. As manifestações sobre as expressões maternas de dor têm sido descritas como
violência institucional verbal exemplificada no blog de Gérbera (2011) nos termos que
seguem: “Na hora de fazer não chorou, não chamou a mamãe. Por que tá chorando agora?;
Se gritar, eu paro agora o que estou fazendo e não te atendo mais; Se ficar gritando vai fazer
mal pro neném, ele vai nascer surdo” (GÉRBERA, 2011). Tais relações de violência agem
sobre o corpo, forçando, dobrando, quebrando, destruindo e fechando-se às possibilidades
que o poder produz e não deixam espaço para “nenhum outro polo a não ser o da
passividade” (FOUCAULT, 1995, p. 243).
A dificuldade em obter “cooperação” da mulher cujo bebê não nasce na contração
que previra ou quisera pode ser efeito da falta de práticas para minimizar a dor como “ficar
ao lado, dar conforto, esclarecer, orientar, enfim, ajudar a parir e a nascer” (BRASIL, 2001a,
p. 9). Ao ser considerada incapaz de se submeter a um determinado “comando”, algumas
vezes a mulher é submetida a pressão manual externa no fundo do útero, totalmente
contraindicada pelas organizações internacionais de saúde pela possibilidade de provocar
danos decorrentes.
Para evitar alguma das situações inclusas na lista de Violências Obstétricas, Lemos,
Dean e Andrade (2011) observaram que algumas culturas incentivam práticas de parto que
objetivam tornar as mulheres estóicas e silenciosas. Tais práticas permeiam rotinas,
manobras, comandos e mantêm ocultas, frases e atitudes violentas à parturiente mas que,
também, “podem não ser vantajosas para o recém-nascido” (p. 70). Entre tais normas
encontra-se a do silêncio. Daí remetermo-nos à lembrança da figura feminina emblemática
impressa em cartazes colados nas paredes dos hospitais, cujo dedo indicador nos lábios
fechados indica um pedido ou uma ordem de silêncio.
Ao buscar-se na web/Google, material sobre “silêncio no hospital” encontrou-se
mais de 11.100.000 resultados com multiplicidade de informações que incluem o
movimento de instituições hospitalares do mundo inteiro em prol do silêncio neste local. O
primeiro que surge na ocasião é uma sequência de seis gravuras, cinco delas representando
enfermeiras realizando o gesto descrito anteriormente.
Para Oliveira (2012) a velha imagem da enfermeira que pede silêncio “não é
respeitada e chega a ser odiada pelos trabalhadores da saúde que a consideram ditatorial e,
por isso, em alguns locais, foi substituída por uma carinha de criança sorridente piscando
um olho.
Em concurso de fotografia, aberto à participação de toda a comunidade, cujo tema
foi “O Silêncio do Hospital" o hospital de São João, na cidade do Porto em Portugal instigou
a população para “despertar a criatividade das pessoas; sensibilizar para a vivência do
silêncio na comunidade hospitalar e ainda estimular a descoberta do silêncio como tempo
de encontro” (HOSPITAL DE SÃO JOÃO, 2010).
Assim, parece que a enfermeira, profissional presente nas 24 horas do dia no
hospital ocupando uma posição de “olho que tudo vê” e que pede silêncio, vem sendo
substituída por outras imagens. E, ao “estabelecer a cultura do silêncio dentro dos hospitais,
repetindo o que acontece dentro das bibliotecas e nos cultos religiosos” tem sido
evidenciada uma distribuição desta tarefa a toda a população em campanhas como: Estamos
pedindo silêncio nos hospitais. Isso você pode fazer; Os hospitais não podem parar, o
barulho pode. Eu faço parte da campanha; Eu faço silêncio nos hospitais; Silêncio, pacientes
não se recuperam no grito; Legal é fazer silêncio nos hospitais (OLIVEIRA, 2012).
Ao buscar a legislação escrita sobre o silêncio nos hospitais pode-se encontrar na
web o que foi descrito como melhor resposta do usuário: “inexistem leis sobre o assunto,
mas no caso de hospitais não precisa ser sancionada nenhuma lei para se conseguir silêncio.
Um pouquinho de bom senso e consideração já são suficientes, né?” (YAHOO RESPOSTAS,
2012).
O número expressivo de publicações e a diversidade de discursos que mobiliza
fazem crer que o silêncio hospitalar mostra o envolvimento da sociedade para este evento
de uma maneira ou de outra, uma vez que todos, em algum momento, passam pelo hospital.
E, faz da MV de rotina uma parte do discurso que impões silêncio, impedindo que a mulher
emita sons que possam “perturbar” o ambiente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história de Antonio Maria Valsalva chega aos dias atuais e ao útero pela aplicação
da MV ao parto. Nos faz percorrer histórias sobre como com a invenção da modernidade e
da ciência pode-se institucionalizar o parto e disciplinar-se o silêncio dos corpos femininos
no processo de parturição.
Ao procurar-se indícios na literatura sobre a questão do estudo com a pergunta:
“como a manobra de Valsalva instituiu-se como prática de rotina na obstetrícia”? percebese que a modernidade e a ciência criaram um ordenamento que instiga o fazer viver e deixar
morrer por meio de normas governamentais, também com o intuito de regular a conduta de
profissionais que assistem às mulheres. No entanto, dificuldades de aplicação de
determinadas prescrições governamentais fazem com que se mantenham algumas práticas
sedimentadas no decorrer de séculos, alicerçadas a “um modelo social predominante que
vem impedindo a mulher de ser sujeito pleno de sua própria história” (BRASIL, 2001, p. 12).
Os padrões culturais considerados “dominantes na sociedade” (p. 12) refletem
relações de gênero existentes desde sociedades soberanas onde a condição feminina era
predominantemente de inferioridade e subordinação (ANDRADE, 2008-2009) tomando seu
útero como um território que não lhe pertence. A MV passa, então, do ouvido ao coração e
deste para o útero, como possibilidade de “comando do parto”, alicerçando pensamentos
para o controle do corpo feminino durante o trabalho de parto e parto e desconsiderando o
discurso das evidências científicas.
Mas, o campo teórico é um meio de contínua modificação e “ponto a partir do qual
se desdobram todas as variações históricas do saber médico, o lugar dos conflitos e dos
desaparecimentos” (FOUCAULT, 1998, p. 59). Tal campo permitiu que as aplicações iniciais
para as quais a MV fossem criadas e ancorassem sua utilização em outras áreas em nome da
vida da população (FOUCAULT, 1999), fazendo parte de uma biopolítica (Foucault, 1998)
que organiza e se organiza possibilitando a produção de formas de vida que resistem a
certos efeitos de poder, evitam os “simples problemas de obediência” (REVEL, 2005, p. 76)
e valorizam não apenas a oportunidade de experimentação do indivíduo, mas também o
conhecimento produzido nas práticas de saúde onde estão ancorados. A MV retorna ao
campo das discussões, atualiza o discurso que, agora, se implica na diminuição das
diferenças de gênero ao reconhecer que “a grávida é a condutora do processo e que gravidez
não é doença, [além de] adotar a ética como pressuposto básico na prática profissional” (p.
10). Porém, considera que “esse trabalho será incompleto” quando não se ensinar como,
quando, o que decidir, e “o que necessita ser modificado” (BRASIL, 2001, p. 189) indicando
que, no caso da MV, determinados acordos de verdade tem predominado sobre a ciência e
a ética.
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Helen Barbosa dos Santos1
Henrique Caetano Nardi2
RESUMO: As causas externas são as principais responsáveis pelo adoecimento e pela morte
na população masculina brasileira jovem. Inspirado em estudo dissertativo e no presente
projeto de tese de doutorado, busca-se apresentar subsídios teóricos que problematizem a
produção do cuidado em saúde às masculinidades que vivenciam os agravos à saúde por
causas associadas à violência. A fim de compreender o diagrama de forças implicado na
produção de masculinidades criminalizadas, buscamos entender que saúde é possível para
as masculinidades marcadas pela violência nos espaços das emergências de saúde. O estudo
inspira-se na perspectiva teórica de Michel Foucault, buscando analisar preliminarmente,
no contexto biopolítico brasileiro, que saúde é possível para masculinidades marcadas pela
violência. A análise aponta para as interseccionalidades de raça e classe social na produção
do adoecimento. Historicamente, evidencia-se a produção de masculinidades consideradas
ilegítimas, desprovidas de acesso à saúde como direitos à vida, enquanto efeitos de uma
longa história de medicalização do corpo social masculino.
ABSTRACT: The main cause of illness and death in the Brazilian young male population is
external. Inspired by dissertative study and the present doctoral these project seeks to provide
theoretical support that problematize the production of health care to masculinities who
experience the health problems from causes associated with violence. In order to understand the
diagram of forces involved in the production of criminalized masculinities, we aim at
understanding which health is possible for these men marked by violence in the services of health
emergencies. Methodologically, this article is inspired by Michel Foucault perspective, analyzing,
in the Brazilian biopolitical context, the conceptions and health practices focused on
masculinities arriving to emergencies by violence . The analysis indicates that race and class
inter-sectionalities are directly involved in the production of incarcerated men's
health. Historically, we argue that the production of masculinities devoid of access to health
rights as well as the right to live, as an effect of a long history of social medicalization of the male
body.

INTRODUÇÃO
Inspirado em estudo dissertativo e o presente projeto de tese de doutorado busca-se
apresentar subsídios teóricos que problematizem a produção do cuidado em saúde às
masculinidades que vivenciam os agravos à saúde por causas associadas à violência3.

Doutoranda do Núcleo de Estudos em Relações de Gênero e Sexualidade do Programa de
PósGraduação
Em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio grande do Sul (NUPSEX – PPGPSI
UFRGS); Bolsista CAPES; Consultora UNESCO na Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do
Homem.
2 Professor Associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É Coordenador do Núcleo de
Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero (NUPSEX) do Instituto de Psicologia da UFRGS e
pesquisador associado do Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux
(IRISEHESS). Pós Doutorado na EHESS de Paris (2008).
3 Neste trabalho, designa-se a violência especialmente como aquela que ocorre entre os homens no
espaço urbano. Contudo, o campo de pesquisa pode nos indicar a necessidade de análise de outras
1
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Em estudo dissertativo anterior, Santos (2013), através de uma perspectiva genealógica
acerca da emergência da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) e da
produção de masculinidades produzidas socialmente e historicamente no campo da saúde
brasileira, formulamos a seguinte questão: Que marcações de poder possibilitaram para certas
masculinidades terem determinados acessos ao cuidado em saúde? No que concerne ao corpo
social na história da saúde do Brasil, distintos arranjos de masculinidades foram produzidos no
interior do dispositivo da medicalização; masculinidades tanto legitimadas na vida política e
social como homens infames, ou seja, corpos inúteis e danosos ao país.
Homens negros, pobres, de 14 a 24 anos de idade. Apesar da centralidade da PNAISH na
neoplasia de próstata, a maior causa de morbi-mortalidade são as causas externas4. Estes
homens, marcados pela interseccionalidade de cor, raça e classe social, são os mais atingidos. O
mapa da violência de 2010 registrou, conforme Julio Waiselfisz (2011) 49.932 homicídios
registrados pelo Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do DATASUS, sendo que 45.617
pertenciam ao sexo masculino (91,4%) e 4.273 ao feminino (8,6%). Historicamente, essas
proporções não têm mudado de um ano para outro.
Ferraz (2010) salienta que uma das preocupações centrais da PNAISH é a promoção do
acesso da população masculina aos serviços de atenção primária à saúde. Todavia, não é no
território destes serviços que emergem os homens atingidos pelas causa externas, em especial,
pela violência. Os serviços de emergência se constituem como campo de pesquisa fértil para nos
revelar mais sobre os cuidado em saúde destes homens que chegam a estes serviços por causas
associadas à violência.
Problematizar a saúde do homem e a questão social da violência é uma discussão
necessária, como indica Sérgio Carrara (2005; 2009). Todavia, a maioria dos estudos de autores
como Deslandes (2000), Costa(2006), Sá (2005), Dal pai (2011) e Sarti (2005), não focam a
perspectiva de gênero ao analisarem os atravessamentos sociais, institucionais e morais no
cuidado em saúde nas emergências. Contudo, estes estudos trazem considerações importantes
ao salientarem a violência não apenas como demanda de saúde mas em sua perspectiva
relacional, que envolve o processo de trabalho dos profissionais de saúde e a relação com os
usuários de saúde. Já a pesquisa de Mello et al (2008), conseguiu produzir um recorte
quantitativo sobre os homens dentro das emergências de saúde.
Em estudo desenvolvido do pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2009), sobre o perfil das
vítimas de acidentes e violências” no país, em que apontou que 5.488 notificações de pessoas
vítimas de violências que procuraram as unidades de urgências e emergências, 3.896 (71%) eram
homens. Na pesquisa de Mello et. al. (2008), os resultados encontrados de janeiro a junho de
2008 revelam que 54,69% das pessoas atendidas pelo Instituto José Frota, hospital de referência
no Estado de Ceará, são homens. Esses números tornam-se mais expressivos quando se percebe
a discrepância entre o envolvimento masculino, estando intimamente relacionada com relações
de poder que justificam e favorecem práticas de risco para a saúde e integridade dos homens. Na
especificidade destes registros prevaleceu que 82% dos homens foram atendidos devido a
agressões físicas, sendo 90% dos registros de lesão por arma branca e 80% por arma de fogo.
Contudo, Deslandes (2000, pág. 90) adverte que há um elevado número dessas mortes
registrado como “causa que se ignora se intencionais ou acidentais”. A autora ressalta que ainda
que exista uma rotina de identificação, apuração das causas, caracterização epidemiológica de
casos de violência contra a mulher e a criança, outras formas de violência interpessoal,
geralmente, não são identificadas.

violências interpessoais, como os conflitos intrafamiliares, a violência sexual e a violência
homofóbica, voltadas às distintas masculinidades que acessam os serviços de emergência.
4 As “causas externas” designam os homicídios, suicídios, acidentes fatais e eventos mórbidos
referentes a acidentes de trânsito; quedas; afogamentos; exposição à fumaça e fogo; envenenamento
e intoxicação; agressões; intervenções legais e operações de guerra; entre “outras causas”. No CID IX
correspondiam aos códigos E-800-E999. Na Décima Revisão, no CID X, vão ser designadas sob os
códigos V01-Y98.
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Dulce Ferraz (2010), considerando a política de saúde construída no âmbito do SUS,
afirma que se gênero é uma das dimensões organizadoras das relações sociais que produz
desigualdades, então se deve reconhecer a existência dessas desigualdades com vistas à
promoção da equidade de gênero. A discussão sobre masculinidades envolve metáforas de poder
e de capacidade de ação que orientam valores morais nas práticas sociais, neste caso do cuidado
em saúde dirigido a homens.
De 2013 a 2014, ao trabalhar como Consultora UNESCO na gestão da Política Estadual de
Atenção Integral à Saúde do Homem do estado do Rio Grande do Sul (PEAISH), lançamo-nos ao
desafio de implantar em todo Estado a saúde do Homem nos serviços de Atenção Básica em
Saúde. Em seminário de implantação desta política, uma das prioridades trabalhadas com os
profissionais de saúde era a materialização de ações contínuas que fossem dirigidas à prevenção
da violência aos homens jovens. De fato, a violência entre os homens, no seu sentido relacional e
marcado pelas interseccionalidades de gênero, idade, raça e classe social era completamente
invisibilizada nos serviços de atenção básica.
Neste contexto de ação, buscamos dialogar com profissionais das emergências de saúde
acerca do cuidado em saúde de homens que acessavam estes serviços. Relatos como “há colegas
de trabalho que postergam ao máximo o atendimento de homens que chegam ao serviço baleados
e esfaqueados pois estes são vistos como bandidos”, era algo que já havia ouvido em outras
ocasiões, inclusive por residentes de medicina que haviam estagiado nestes serviços. Outro relato
que reverberou foi o de um assistente social de um serviço de emergência de Porto Alegre:
“Sempre me chama atenção que se um homem vem ao serviço de emergência acompanhado por
uma mulher ele é melhor atendido. É como se este fosse autorizado a ser merecedor do cuidado ”.
Estas proposições são exemplos do jugo moral que se reflete nos discursos e nas práticas
dos profissionais de saúde. Discursos para Foucault (1995) são práticas, na medida em que
constituem sujeitos. Eles falam e nos fazem falar, constituindo determinados modos de
compreender a realidade.
Na esteira de Deslandes (2000) considera-se que os casos de violência que chegam à
emergência adquirem significativa importância como campo de estudo, pois se constituem como
o primeiro contato (e talvez o único) da vítima de violência com um serviço de saúde bem como
por representar um espaço intenso e dramático de conflito, na perpetuação da violência, entre
profissionais de saúde e população usuária.
Se as masculinidades periféricas (jovens negros, pobres), são as mais atingidas pela
violência, quais são os efeitos na produção de cuidado a estes homens? Ao passo que se critica a
norma de masculinidade que se relaciona no e pelo conflito, a própria avaliação moral
engendrada pelos múltiplos discursos e práticas reiteram as normas de masculinidades que
reproduzem a violência.
Assim, a questão norteadora que caracteriza esta argüição seria: Considerando os
agravos em saúde provocados pela violência, que produção de cuidado em saúde é
possível para distintas masculinidades que acessam os serviços de emergência?
Tratar sobre o tema da violência em seu sentido relacional e interseccional possibilita não
apenas colocarmos em análise a violência perpetrada/sofrida entre os homens, mas também
aquela vivida entre os profissionais e os homens enquanto usuários do sistema de saúde. Sob esta
perspectiva, buscamos problematizar5 os efeitos das concepções e práticas cotidianas
reafirmadas na atenção à saúde para estes casos.

REVISÃO TEÓRICA
Buscamos incluir os estudos que analisam a atenção à saúde nos serviços de emergência,
com foco nos agravos associados à violência. Ademais, sustenta-se na perspectiva foucaultiana, a
fim de diagramar as relações de poder-saber que se sustentam e são sustentadas nos serviços de
emergência e que reiteram a produção social de masculinidades marcadas pelo fenômeno da

Lembrando que problematização para Foucault (2004) é o conjunto de práticas discursivas ou não
discursivas que faz com que alguma coisa entre no jogo do verdadeiro e do falso e o constitui como
objeto para o pensamento.
5
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violência; masculinidades que, quando já não morrem no espaço público, são atendidas nestes
serviços.
Para Foucault (2002), a partir do século XVII, desenvolveu-se um tipo de poder político
que se diferenciou do poder soberano (que era caracterizado pelo direito de deixar viver ou fazer
morrer). O mecanismo de poder disciplinar, emerge com o advento das indústrias, por outro lado,
promovendo uma economia anátomopolítica das forças, que passa a investir no corpo dos
indivíduos de modo a torná-los úteis e dóceis ao capital em plena ascensão.
Como estratégia deste mecanismo de poder, busca-se a vigilância permanente sobre os
indivíduos e como um dos efeitos emerge o saber sobre os corpos dos indivíduos: “um saber que
tem por característica [...] determinar se um indivíduo se conduz ou não como deve, conforme ou
não à regra, se progride ou não etc.” (FOUCAULT, 1999, p. 88). É nesse contexto que as práticas
preventivas associam-se à vigilância do que ou de quem comporta em si a periculosidade.
O século XIX trouxe a incorporação da cidade e da população no campo do saber médico
pela política de higienização da sociedade e de seus espaços públicos, através do discurso médico
e das práticas por ele introduzidas. Com o nascimento das formas modernas do Estado e das
crescentes relações mercantis e industriais, a tarefa principal passou a ser a promoção e
perpetuação da vida do corpo social, onde não se focaliza mais o território, mas a população, o
que o autor definiu como biopoder. Não se trata mais de dirigir o povo para a sua salvação, mas
de assegurá-la neste mundo. (FOUCAULT, 2002)
Indo além na análise do jogo de forças, Michel Foucault (1977-1978), em seu curso
intitulado “Segurança, Território, População”, ao definir biopoder, vai evidenciar de que forma,
na passagem do século XVIII para o XIX, a vida e a saúde se tornaram alvos fundamentais do
poder. Diante destas afirmativas, é necessário contextualizar a saúde e a doença como urgência
para todos. É problematizada no século XVIII, as múltiplas instâncias e instituições na quais o
Estado desempenha diversos papéis no cuidado à população. Estes aspectos servem mais como
exemplo da ciência biomédica que serve ao poder de circunscrever a população de acordo com
dados estatísticos, o controle dos corpos e das cidades em que eles circulam e da gestão
econômica, assegurando a utilidade da força de trabalho. (FOUCAULT ,2008).
O biopoder é exercido através de uma tecnologia de dupla face: disciplinar, que se dirige
ao homem-corpo, e biopolítico, que mobiliza a gestão da vida, dirigindo-se à população como um
todo, ao homem-espécie. O biopoder regulamenta um direito que deverá “fazer viver e deixar
morrer”. Desta forma, o autor contribui para refletirmos sobre a análise dos diversos mecanismos
de poder que circulam no espaço da emergência de saúde.
Também partimos do entendimento de gênero pela analítica queer para pontuarmos a
produção de masculinidades destituídas de determinados direitos de acesso à saúde. Richard
Miskolci (2009), ao analisar a cultura ocidental, dissolve a noção dos sujeitos sexuais como
estáveis para focar nos processos classificatórios e hierarquizadores que normalizam os
comportamentos. Não há sexo que não seja já, desde sempre, gênero. Para Judith Butler (2008),
todos os corpos são socialmente generificados, o que significa dizer que não há “corpo natural”
preexistente à sua inscrição cultural. Assim, gênero não é algo que alguém é, mas algo que se faz
em ato, ou, mais precisamente, em uma sequência de atos, um “fazer” que produz um “ser”.

MASCULINIDADES ATINGIDAS PELO CONFLITO E O CONFLITUOSO ESPAÇO DAS
EMERGÊNCIAS DE SAÚDE
Apesar das masculinidades estarem sempre em estado de fluidez, de deriva (SEFFNER,
2003), naturaliza-se o masculino atribuído a características fixas pelas normas de gênero a partir
da dinâmica da dominação, da agressividade. Cynthia Sarti (2006) afirma que vítima e agressor
são construções simbólicas atravessadas pelas relações de gênero, sobretudo diante da
associação naturalizada entre violência e masculinidade, tão presente no imaginário social, a qual
identifica o homem como agressor ao fazer da violência um atributo da masculinidade. Ou seja, o
homem é réu antes mesmo de cometer o ato violento.
Nesta senda, questionamos: que saúde no campo de atenção à saúde nas emergências é
possível para masculinidades deslegitimadas pela sociedade, quando o que lhes resta é apenas o
estatuto de serem machos?
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A violência, conforme Deslandes (2000) foi vista por muito tempo como um problema
pertinente à segurança pública ou à ordem social, permanecendo como algo externo à agenda da
saúde. Contudo, de uma década e meia para cá, tornou-se impossível negar sua legitimidade
enquanto problema “novo” para a saúde.
Ademais, de acordo com Cynthia Sarti (2006), no âmbito das políticas de saúde, enfatizase a figura da vítima como sendo a mulher, a criança e o/a idoso/a. No discurso médico e jurídico,
“violência” remete, sobretudo, à violência doméstica e familiar, na qual há uma cristalização dos
lugares de vítima e agressor. Então, que casos de violência têm inteligibilidade no campo da saúde
pública? A relação violenta estabelecida entre homens é uma relação ambígua, pois se os homens
são naturalizados como potenciais réus do ato em si, como designar quem é considerado a vítima?
O homem branco? O homem negro? E se forem dois homens negros? E se for um homem e uma
mulher?
Marcos Nascimento et al (2011) inferem que a alta mortalidade masculina entre os jovens
pobres revela em parte a discriminação à brasileira, ou seja, uma conduta que legitima a cor e a
classe como critérios que tornam a pessoa um perigo em potencial. Diante de tantas restrições
sociais, a violência é uma tática de poder que garante ao homem seu lugar de “macho”. É o que
Daniel Welzer-Lang (2009) chamou de “retorno virilista”, citando como exemplo os jovens dos
meios populares desempregados, sem trabalho e sem dinheiro, que se lançam em ações violentas
entre eles e contra outras pessoas para provar sua virilidade.
Para as causas externas, em especial os casos de violência, a atenção básica não se
constitui como serviço de acolhimento na maioria dos casos. Cynthia Sarti (2005), afirma que os
hospitais de emergências (pronto-socorros) se constituem como serviço “porta de entrada” para
atendimento de acidentes e situações que envolvem agressão física.
Autores como Deslandes (2000), Costa(2006), Sá (2005), Dal pai (2011), Brasil (2009) e
Sarti (2005) situam as emergências como espaços que engendram as iniqüidades em saúde.
Superlotação, precárias condições de trabalho e tecnologias do cuidado, salários defasados,
ausência de espaços de educação permanente, geram desmotivação profissional e interferem na
qualidade do atendimento prestado aos usuários.
Michael Lipsky (2010) aponta que as emergências se constituem em um dispositivo
estrutural mais comum para administrar as consequências da rotina, pois resolve a maior parte
dos dilemas das burocracias ao nível da rua (o/a trabalhador/a da ponta), como pode ser pensado
no sujeito que acessa os serviços de saúde, e como se regula o deixar viver e deixar morrer dentro
do biopoder (FOUCAULT, 2002). As emergências permitem que os burocratas do nível da rua
realizem as rotinas, pois elas fornecem um “caminho rotineiro” para as exceções, sem destruir a
legitimidade das organizações (Lipsky, 2010) como até bem pouco tempo eram e ainda são vistos
os homens e suas masculinidades nos serviços públicos.
Na tentativa de humanizar o cuidado em saúde nas urgências e emergências o Ministério
da Saúde, (BRASIL, 2009), lançou a cartilha sobre Acolhimento e Classificação de Risco nas
Urgências. De acordo com essa cartilha o acolhimento com Classificação de Risco se coloca como
guia orientador para a atenção e gestão na urgência, já que a não-distinção de riscos ou graus de
sofrimento faz com que alguns casos se agravem na fila, ocorrendo às vezes até a morte de
pessoas pelo não-atendimento no tempo adequado. O acolhimento diferencia-se da triagem pois
acolher se constitui numa ação de inclusão que não se esgota na etapa da recepção, mas que deve
ocorrer em todos os locais e momentos do serviço de saúde.
Contudo, a humanização do cuidado está muito além da escala de risco realizada no
processo de acolher o usuário. Sá (2005) e Dal pai (2011) revelam que os hospitais de emergência
constituem espaço privilegiado de manifestação dos intensos processos de exclusão, violência
social, e brutal banalização do sofrimento alheio, especialmente de indiferença em relação aos
desfavorecidos, que marcam a nossa sociedade. Portas abertas 24 horas por dia, sofrem os efeitos
perversos da omissão do Estado com relação aos problemas sociais, do desinvestimento no
sistema público de saúde e de sua crise de governabilidade.
Cynthia Sarti (2005) através de entrevistas com os profissionais dos serviços de
emergência relatou que a atribuição designada por estes seria curar o ferimento e recuperar as
funções vitais, em seus aspectos fisiológicos, independente da razão que levou o paciente ao
hospital: um ato violento, um acidente ou uma doença. Entre as razões alegadas por esses
profissionais, está a dificuldade subjetiva de prestar assistência quando se sabe a história do
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paciente. Esta questão é frequentemente destacada diante do atendimento recorrente a
criminosos, alcoolistas, tentativas de suicídio, sequelas de aborto e outros casos que envolvem
conflitos morais de várias ordens.
Neste sentido, iremos pontuar a violência que perpassa o corpo social masculino que
chega às emergências, e que é reiterada pela própria instituição. Usuários (as) de saúde,
profissionais de saúde; ninguém está livre da dinâmica da violência institucional que sustenta a
medicalização dos corpos masculinos nestes espaços.

A VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL NAS EMERGÊNCIAS DE SAÚDE.
A discussão sobre o espaço e as práticas dos agentes na organização hospitalar encontra
em Foucault um referencial histórico. Esse autor sustenta que a introdução de mecanismos
disciplinares no espaço confuso do hospital é o que cria as condições de medicalização dessa
instituição (FOUCAULT, 1979). A disciplinarização se traduz por uma organização minuciosa de
tempo, de espaço e de movimentos. A disciplina enquanto tecnologia de poder e a clínica como
campo de saber se entrelaçariam de tal maneira que viriam a remodelar o hospital, estabelecendo
um campo único e novo de saberes e poderes.
Disciplina e saber médico conformariam, portanto, um novo campo de poder
institucional: o hospital terapêutico. Foucault (1979) aponta a organização hospitalar enquanto
uma produção singular (a assistência médico-curativa) que é possibilitada pela sujeição
disciplinar, seja dos doentes, seja dos trabalhadores, que produzem os cuidados terapêuticos.
Uma produção que se afirma e se expande docializando os corpos.
Sarti (2011) afirma que os hospitais de emergências (pronto-socorros) sempre foram a
porta de entrada dos casos de violência no sistema de saúde, sem que a questão da violência fosse
problematizada como tal. A inteligibilidade da violência, que sempre chegou aos serviços de
emergência como fenômeno que incide sobre o corpo, dá-se na medida da possibilidade de sua
tradução pelos profissionais nos termos da doença, fragmentada em suas dimensões biológicas,
psíquicas e sociais. Como problema de saúde, a violência continua a ser construída de forma a
tornar-se inteligível na lógica da biomedicina e da assistência à saúde que dela decorre.
Conforme Deslandes (2000), a violência institucional no cotidiano dos serviços de
emergência assume múltiplas formas, como: condições vis de atendimento oferecidas à
população; um modelo de atendimento que despersonaliza, ignora e coisifica o usuário; um
processo de trabalho que impõe doses consideráveis de sofrimento aos seus trabalhadores; uma
demanda de atendimento que, pela gravidade das lesões, vai significar um desafio técnico; uma
forma de interação entre profissionais e clientela, quando estes se tornam oponentes, algumas
vezes chegando ao confronto corporal; reprodução de preconceitos e estigmas sociais que
servirão, muitas vezes, de critérios seletivos para a qualidade da atenção dispensada; omissão de
apoio às vítimas da violência que, sabidamente, estarão novamente à mercê das mesmas
agressões.
A banalização do sofrimento do outro remete à banalização da própria violência
institucional. Apoiados nos estudos de Dejours (2007) e Sá (2005) considera-se que esta
banalização da violência tanto pode ser o resultado de estratégias de defesa individuais e
coletivas, por parte dos profissionais, para lidarem com o sofrimento alheio, quanto reflexo de
um fenômeno de banalização da injustiça social que atinge toda a sociedade.
Segundo Sá (2005) e Costa (2006) percebe-se que o discurso acerca dos problemas
institucionais, encobrem a diversidade da demanda, num processo de múltiplas reduções, que vai
da negação do sofrimento social à negação da condição de humanidade dos pacientes. Para Lipsky
(2010), a valoração moral nestes espaços é demonstrada na influência para que se direcione
prioridades para alguns usuários que irão responder melhor ao tratamento do que outros, cuja
gratificação não vem do funcionamento organizacional, mas do técnico ajudar quem realmente
“quer” ser ajudado (ou quem se enquadra no método do serviço).
Numa espécie de código oculto, os profissionais admitem que haverá
alguma discriminação no atendimento quando, numa situação de
competição de recursos, aquele sujeito visto como bandido concorre com
uma pessoa de bem. Tais recursos podem ser, por exemplo, a atenção da
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equipe, a utilização do centro cirúrgico, o consumo de sangue.
(DESLANDES, 2000, p. 88)
A partir de Foucault (2002) apreendemos, neste contexto, a política da sociedade
moderna, que reverte a ótica do poder do soberano, do “fazer morrer e deixar viver” em “fazer
viver e deixar morrer”. Tavares (2011) traz em discussão o dispositivo da criminalidade, a fim de
afirmar que os processos de subjetivação atualizam formas criminosas. Os efeitos do dispositivo
da criminalidade são, por um lado, subjetividades engajadas na crença de identidades/essências
de gente inferior e gente de verdade; por outro, discursos sobre segurança pública e situação de
risco. A produção de subjetividades vai para além das cercanias da prisão; ele opera por entre os
projetos sociais, por abrigos, por políticas públicas, pelos sistemas de segurança, entre outros, e
tem como estratégias de efetuação o medo, a desconfiança e a violência.
A morte do outro não é simplesmente a minha vida, na medida em que
seria minha segurança pessoal: a morte da raça ruim, da raça inferior (ou
do degenerado, do anormal), é que vai deixar a vida em geral mais
saudável e pura (FOUCAULT, 2000, pagina 305).
O medo/acuamento, a desconfiança/desfiliação e a violência/inexistência de sentido
como estratégias do dispositivo da criminalidade produzem subjetividades engajadas no
sofrimento psíquico ou no esmagamento do sentido subjetivo/afetivo. (TAVARES,2011) Diante
das pesquisas supracitadas até então, estariam as relações de poder saber destas instituições de
saúde engendrando uma subjetividade disposta a este dispositivo? De fato, é de suma
importância perceber os fluxos das práticas em saúde que conferem ou não a biolegitimidade6
aos homens que acessam a emergência de saúde, visto a linha tênue que pode separar as
masculinidades que se configuram como objetos “legítimos” de um cuidado daquelas em que
mais vale deixar morrer.
Desta forma, busca-se, a partir dessas problematizações apresentar alguns
questionamentos que serão colocados em movimento, constituindo um caminho inicial para a
construção de um percurso etnográfico que tentará colocar em questão as diversas forças
empreendidas no cuidado aos homens pelos profissionais de serviço de emergência em saúde.
Procuramos colocar em questão as estratégias biopolíticas de medicalização do masculino, a fim
de compreender preliminarmente de que forma determinadas produções sociais de
masculinidades se configuram como objeto (ou não) de atenção nas emergências em saúde.
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RESUMO: Em meio a tantas relações de poder nas quais a mulher está inserida, e por muitas
vezes, atingida em seu corpo pelas marcas, inscrições e registros, resta-lhe a resistência.
Porém, diante de um poder que se apropria do saber para aumentar suas malhas de
controle, eis que surge a questão de como resistir a essa rede, formada pelo poder-saber.
Assim, este ensaio tem o objetivo de analisar, a partir de Foucault, como se dão as práticas
de resistência, livres das malhas do poder-saber, inscritas na superfície do corpo da mulher.
PALAVRAS-CHAVE: resistência; poder-saber; corpo; mulher.
ABSTRACT: Amidst all these power relationships in which the woman is inserted, and often
reached in his body the marks, inscriptions and records, remains her strength. However,
before a power that appropriates knowledge to increase their control loops, behold, the
question of how to resist this network formed by power-knowledge arises. Thus, this essay
is intended to analyze, from Foucault, as they give practical resistance, free of powerknowledge meshes inscribed on the surface of woman body.
KEYWORDS: resistance, power-knowledge, body, woman

INTRODUÇÃO
Para pensar com Foucault as práticas de resistência a partir das inscrições no corpo
da mulher faz-se necessário esclarecer que o termo mulher não assumirá o sentido de
sujeito universal, ou de substância. Entendemos que a mulher não é igual nos vários lugares
e circunstâncias que atua, bem como não desempenha os mesmos papéis, ou ainda, que não
responde da mesma maneira nas diversas situações. Assim como o poder não é
transcendental, para Foucault, mas é analisado a partir das relações de poder; o sujeito é
analisado e identificado separadamente, em cada relação que se encontra.
(O sujeito) não é uma substância. É uma forma, e essa forma nem sempre
é, sobretudo, idêntica a si mesma. Você não tem consigo próprio o mesmo
tipo de relações quando você se constitui como sujeito político que vai
votar ou toma a palavra em uma assembleia, ou quando você busca
realizar o seu desejo em uma relação sexual. Há, indubitavelmente,
relações e interferências entre essas diferentes formas de sujeito; porém,
não estamos na presença do mesmo tipo de sujeito. Em cada caso, se
exercem, se estabelecem consigo mesmo formas de relação diferentes. E
o que me interessa é, precisamente, a constituição histórica dessas
diferentes formas do sujeito, em relação aos jogos de verdade
(FOUCAULT, 2006, p. 275, parênteses nosso).
Assim, entendemos não um conceito de mulher que se apresenta em bloco, em
uníssono, como um grupo que responde da mesma maneira às várias situações de relações
de poder, ou ainda como um corpo social que se caracteriza pela universalidade de vontades
ou de submissões. Antes, apresentamos a mulher que se constitui historicamente, se
apresenta em diversas circunstâncias de maneira também diversa, em relação aos jogos de
verdade, em relação ao poder, em relação à resistência.
E se entendemos a mulher num dado momento, como participante de um corpo
social, não é pelo consenso de vontades, e, portanto, não é por entendê-la como sujeito

– 1721 –

universal, “mas pela materialidade do poder se exercendo sobre o corpo dos indivíduos”
(FOUCAULT, 2012, p. 235).
Entendendo que Foucault não rejeita a ideia de dominação, antes, analisa-a como
um entrelaçamento das relações de poder e suas estratégias, produzindo efeitos que se
interagem reciprocamente; apresentamos a mulher, não como aquela que foi sempre
dominada, sem qualquer oportunidade de liberdade ou de exercício do poder, mas como a
que esteve enredada por essa relação de forças maciça, ampla, capilarizada e sedimentada
ao longo do tempo, por muitas vezes.
Conforme Foucault, para analisar as relações de poder, devemos partir das “formas
de resistência contra as diferentes formas de poder” (FOUCAULT, 2013, p. 276), assim,
suscita-nos não analisar as relações de poder a partir das instituições ou de grupos que
tomaram, por vezes, o “rosto” do poder em sua aparência final, mas a partir da mulher,
aquela que, uma vez dentro da relação de poder, viu-se inscrita por seu exercício, e, assim,
na mesma rede de relações, constituiu-se por práticas de resistência.
A inscrição do exercício do poder e das práticas de resistência se dá nos corpos.
Assim, apresentamos então a superfície do corpo da mulher como o lugar preferencial das
tensões entre suas relações de poder e suas resistências. Assinalamos aqui nosso objetivo
de entender, a partir de Foucault, como as práticas de resistência se mostram na análise do
embate de forças inscrito na superfície do corpo da mulher.
Foucault afirma que “lá onde há poder, há resistência” (FOUCAULT, 2011, p. 105).
Assim, ao passo que a resistência aparece na mesma rede das relações de poder, como
pontos de atravessamentos, ou seja, que a resistência pode nascer do poder; como garantir
que essa resistência seja efetivamente resistência ao poder? E mais, como garantir que o
discurso da resistência possa ser compreendido e fazer-se compreender sem que o poder
se aproprie desse saber e o produza – a fim de ampliar sua malha de controle, extinguindo
a possibilidade de resistência?
Para Foucault, o poder-saber está distribuído na microfísica das relações de tal
forma que poderíamos nos questionar onde não haveria poder. Resumindo, não é a
atividade do sujeito de conhecimento que produziria um saber, útil ou arredio ao poder,
mas o poder-saber, os processos e as lutas que o atravessam e que o constituem, que
determinam as formas e os campos possíveis do conhecimento (FOUCAULT, 2008).
Assim, penso que a apropriação do discurso pelo poder-saber sobre a sexualidade,
em especial a sexualidade da mulher, pode ser resistida por esta, a fim de ter uma maior
singularidade na decisão sobre seu corpo, na escolha de suas práticas, na busca de seus
prazeres.
Sabemos que a resistência pode surgir da prática. Propomos que, se há um saber
nessa prática, ele é diferente do saber produzido nas relações de poder. Mas o que o saber
das práticas de resistência nos diz? Este será o percurso a ser investigado.

ANALÍTICA DO PODER
Apesar de não ser o cerne de sua pesquisa, conforme afirma em O Sujeito e o Poder
(1982), Foucault dedica grande parte de suas análises trabalhando o poder, pois acredita
que assim ele teria a chance de entender a formação do sujeito em nossa cultura ocidental,
já que as relações de poder perpassam por todos os processos de construção do sujeito.
No entanto, não pareceu viável fazer o caminho já percorrido por outros, como
Rousseau ou Marx, por exemplo, pois, segundo Foucault, “os modos de pensar poder com
base nos modelos legais, isto é: o que legitima o poder? Ou então, modos de pensar o poder
de acordo com uma instituição, isto é: o que é o Estado?” (FOUCAULT, 2013, p. 274), não
davam conta da análise que pretendia. Para Foucault, o poder é muito mais do que uma força
exterior que pode ser cedida a outrem ou a uma instituição; nem mesmo uma que chegue
para dominar uma situação ou indivíduos, e se materializa na figura de um grupo ou de uma
instituição. Era preciso estender, ampliar as dimensões do conceito. Isso foi feito de forma
inovadora.
O filósofo destaca também, em A Vontade de Saber (1976), que não quer fazer uma
teoria do poder, mas antes, uma analítica deste, a partir da qual evita investigar a origem do
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poder (conforme explicitado acima), e busca analisar as relações de poder em sociedade.
Por não se pretender uma teoria, a análise do poder é um estudo genealógico do poder, o
qual não deverá ser aplicado a qualquer relação de poder, em qualquer tempo. Antes, cada
estudo genealógico deve ser entendido em um dado contexto, numa dada situação, a partir
de condições históricas que propiciaram uma conceituação.1 Foucault evidenciará uma nova
economia dessas relações:
Gostaria de sugerir uma outra forma de prosseguir na direção da nova
economia de relações de poder, que é mais empírica, mais diretamente
relacionada à nossa situação presente e que implica relações mais
estreitas entre a teoria e a prática. Ela consiste em usar as formas de
resistência contra as diferentes formas de poder como um ponto de
partida (FOUCAULT, 2013, p.276).
A fim de que não se perca de vista as várias nuances existentes na analítica do poder,
presentes na estreita relação entre teoria e prática, as instituições – outrora objeto
indiscutível dos estudos sobre o poder – devem ser investigadas a partir das relações de
poder, e não o contrário. Assim, a análise do poder não será feita a partir das instituições,
ainda que nelas o poder se exerça com maior eficácia. Pois é aí que estão as evidências do
exercício do poder, suas táticas, seus engendramentos, suas estratégias. É nas relações de
poder que se encontra o embate de forças entre o exercício do poder e a resistência.
Assim, o que está em análise não é a ideia de que possíveis instituições ou grupos,
supostamente, exerçam o “poder” sobre as mulheres, dividindo o cenário entre o lado do
dominador, que detém todo o poder, e o lado das dominadas, que não têm poder algum.
Antes, interessa-nos a resistência à objetivação da mulher para um projeto de governar, de
um “conduzir de condutas”, que se traduz na sujeição, nas formas de subjetivação e
submissão da mulher2.
Não estamos com isso, afirmando que o conceito de dominação não exista, ou ainda,
que não podemos lutar contra as formas de dominação. No entanto, neste trabalho,
seguimos Foucault quando damos ênfase à questão da mulher a partir da perspectiva de sua
resistência às formas de submissão da subjetividade – tanto a sujeição quanto a subjetivação
– que se apresenta na urgência do cotidiano, conforme ele acredita que se dão as lutas
contemporâneas.
Mas, se a dominação não é uma estrutura que detém o “poder”, o que seria então?
Para o nosso filósofo, conforme sua analítica, a dominação se apresenta de maneira ampla e
capilarizada, sedimentada ao longo do tempo nas relações de forças.
A dominação é uma estrutura global de poder, cujas ramificações e
consequências podemos, às vezes, encontrar, até na trama mais tênue da
sociedade; porém, e ao mesmo tempo, é uma situação estratégica mais ou
menos adquirida e solidificada em um conjunto histórico de longa data
entre adversários. (...) Porém, o que torna a dominação de um grupo, de
uma casta ou de uma classe, e as resistências ou as revoltas às quais ela

1 Aqui lembramos que Foucault não utiliza o termo conceito e sim conceituação em O Sujeito e o Poder

(1982) justamente por entender que não se trata de um conceito que poderá ser utilizado em
qualquer condição, mas deverá respeitar as condições históricas que caracterizam um acontecimento
das quais foi analisada.
2 Entende-se por objetivação, a partir de Foucault a ideia do sujeito ser objeto de estudo, e assim, ele
estudou o sujeito enquanto um sujeito de discurso, a partir das práticas divisoras (louco e são; doente
e sadio; ...) e como sujeitos de “sexualidade” (FOUCAULT, 2013). Já a ideia de subjetivação está
relacionada com a produção de subjetividade que a sociedade controla e coordena, de modo que os
sujeitos se individualizam de maneira igual, padronizada. São produções de subjetividade e não
exatamente a potência criadora e individual que está em jogo. Daqui surgirá a ideia de
desindividualização, que Foucault abordará como reação à produção de subjetividades.
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se opõe, um fenômeno central na história das sociedades é o fato de
manifestarem, em uma forma global e maciça, na escala do corpo social
inteiro, o entrelaçamento das relações de poder com as relações
estratégicas e seus efeitos de interação recíproca (FOUCAULT, 2013, p.
295).
Foucault lembra que o momento no qual as lutas contra as formas de dominação e
exploração estiveram em primeiro plano foi o século XIX. O filósofo afirma que, atualmente,
o exercício do poder se dá muito mais por um modo inter-relacional, do que por um “Poder”
que exista globalmente, maciçamente, em estado concentrado. A partir da sua analítica,
evidencia-se não o poder localizado e fixo em uma pessoa, grupo ou instituição, mas apenas
o poder exercido por “uns” sobre “outros”. Ainda que o exercício do poder se apoie em
estruturas permanentes, é importante lembrar que, para Foucault só há relação de poder
justamente porque sempre há a possibilidade de locomoção do exercício do poder, já que
ele não é fixo nem imutável, não tem o mesmo “rosto”, ou o mesmo nome, e nem é exercido
do mesmo lugar.
Motivo de tropeço, talvez, de muitos militantes é essa crença num poder absoluto
que um grupo ou instituição detém, e de que o poder nos coage a padrões normalizadores.
Ao imaginar que o poder nos coage dessa forma, paira na atmosfera de suas práticas de
resistência a ilusão de que as lutas contra essa suposta coação seja a expressão de busca por
uma “autêntica liberdade”. Na verdade, a liberdade é produzida pelas relações de poder.
Não há, portanto, um confronto entre poder e liberdade, em uma relação
de exclusão (onde quer que o poder se exerça, a liberdade desaparece),
mas um jogo muito mais complexo: nesse jogo, a liberdade aparecerá
como condição de existência do poder (FOUCAULT, 2013, p.289).
Onde não há liberdade, não pode haver exercício do poder, pois este só se dá nas
relações; e para haver uma relação de poder, nenhuma parte pode estar em servidão, visto
que assim não teria embate de forças. As relações de poder se dão a partir de ações sobre
outras ações possíveis. Se assim não fosse, seria o exercício da violência e não das relações
de poder. Aqui encontramos mais uma dificuldade em se compreender a resistência. A
resistência só existe onde há relação de poder, ou seja, para que exista relação de poder, é
necessário que todos relacionados estejam livres e não em relação de violência. A liberdade
não se encontra exterior ao poder. É por isso que é no exercício da liberdade individual que
os processos de subjetivação se dão nesse tipo de poder-saber.
Pensemos especificamente no corpo da mulher. A mulher se entende e se reconhece
como sujeito de sexualidade tal qual ela a compreende, de modo que a sexualidade será
compreendida por ela a partir dos embates de forças ocorridos na superfície do seu corpo,
onde ela encontra-se no exercício de sua liberdade, mesmo que conduzida, para processar
os resultados dessas tensões. Assim, quando enredada pelo poder-saber, ela se compreende
sujeito de sexualidade a partir de um discurso tal que a conduz para uma individuação –
sujeição da subjetividade.
O primeiro passo que devemos dar em direção à analítica do poder foucaultiana para
melhor compreendê-la é abandonar a visão tradicional do poder baseado em aspectos que
regulamentam e interditam: a concepção “jurídico-discursiva” de poder.
Ora, parece-me que essa analítica só pode ser constituída fazendo tábula
rasa e liberando-se de uma certa representação do poder, que eu
chamaria de “jurídico-discursiva” (FOUCAULT, 2011, p. 92).
É sobre essa concepção jurídico-discursiva que pesa a ideia de que o poder é exterior
aos corpos e por isso tem a potência de estabelecer uma relação negativa, a saber: rejeição,
exclusão, recusa, barragem, ocultação ou mascaramento; uma instância de regra, na qual é
a lei que dita o que é lícito e ilícito acerca do sexo, por exemplo; um ciclo de interdição,
segundo o qual a sexualidade da mulher, como o sexo, deve renunciar a si mesmo para não
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ser aniquilado; uma lógica da censura; e a unidade do dispositivo, a partir da qual o poder é
igual e homogêneo em todos os níveis, nas decisões globais, como nas intervenções
capilares, não importando os aparelhos ou instituições em que se apoie.
Foucault questiona esse entendimento do poder, não obstante, “no pensamento e na
análise política ainda não cortaram a cabeça do rei” (FOUCAULT, 2011, p. 99). O filósofo
questiona a facilidade com que esse entendimento do poder é aceito e difundido, e assim ele
passa a buscar outro objeto de estudo para sua analítica do poder. Uma analítica do poder
que verifica não o direito, mas a técnica, não a lei, mas a normalização, não o castigo, mas o
controle, e que se exerce em níveis e formas que extravasam o Estado e seus aparelhos.
É claro que Foucault pensa a prisão e o Estado como tendo papéis
importantes na articulação das relações modernas de poder. Porém,
tenta isolar os mecanismos específicos das tecnologias, através dos quais
o poder realmente se articula com o corpo (DREYFUS & RABINOW, 2013,
p.151).
Assim, para Foucault, o poder parece ser compreendido como um campo de batalha
que se exerce no interstício, na tensão de forças que se relacionam constantemente.
Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a
multiplicidade de correlação de força imanente ao domínio onde se
exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas
e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios
que tais correlações de força encontram umas nas outras, formando
cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições que as
isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço
geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na
formulação da lei, nas hegemonias sociais (FOUCAULT, 2011, p. 102 e
103).
Eis um ponto fulcral para Foucault, bem como o cerne de todo seu trabalho
genealógico: procurar em todo tempo descortinar os mecanismos, os rituais, as estratégias,
as táticas utilizadas para o exercício do poder sobre os corpos. Esse poder se dá numa
relação de forças desiguais e é sempre localizável e instável. O poder está, assim, em toda
parte, não porque englobe tudo, e sim porque provém de todos os lugares. O poder não é
uma instituição ou uma estrutura; não é ainda uma potência de que alguns parecem ser
dotados, mas é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade
determinada.

DISPOSITIVO DA SEXUALIDADE
Como já deve ter sido percebido, para Foucault, quando pensamos sobre
sexualidade, não podemos partir de uma análise “essencialista”, partilhada, por exemplo,
por Wilhelm Reich3, que define os comportamentos sexuais a partir de impulsos e de
necessidades biológicas naturais. Partiremos da ideia de que a sexualidade é um dispositivo
constituinte e constituidor de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente
construídas e historicamente modeladas, que se relacionam ao corpo e a seus prazeres
(FOUCAULT, 2011).

Para Wilhelm Reich em Revolução Sexual (1982), a sexualidade é um dado natural, uma posse
essencial do indivíduo, compreendida como plenitude potencial orgástica e possibilidade humana de
plena satisfação e realização. Tal concepção foi extremamente útil para o movimento de liberação
sexual e por mudanças sociais na sexualidade, nas décadas de 30 e 40.
3
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Foucault entende sexualidade como uma verdade estabelecida, ou seja,
primeiramente, uma produção discursiva. Essa produção contempla absolutamente tudo o
que já foi produzido de saber sobre o sexo.
Não se deve concebê-la (a sexualidade) como uma espécie de dado da
natureza que o poder é tentado a pôr em xeque, ou como um domínio
obscuro que o saber tentaria, pouco a pouco, desvelar. A sexualidade é o
nome que se pode dar a um dispositivo histórico (FOUCAULT, 2011, p.
116, parênteses nosso).
Partindo do dispositivo histórico, coloca-se em questão a sexualidade nos termos da
produção de sentido que nos orienta para um comportamento. A sexualidade não é vista
como fixa e imutável, nem mesmo como uma verdade a se revelar à medida que é conhecida
e apreendida (conforme visto na hipótese repressiva e o processo de suposta liberação
sexual); antes, é entendida a partir de uma produção histórica de sentido, através de
inúmeros discursos sobre ela, que se sobrepõem numa trama complexa de interdições, mas
também de estimulações.
Foucault argumentará que essa produção de discursos, que são na realidade
produção de saberes (o poder-saber), ajudou, em parte, a “construir” a sexualidade como
um domínio privilegiado do conhecimento (FOUCAULT, 2009).
Podemos perceber aqui a importância do discurso nos jogos de poder e de domínio
em nossa sociedade. Há uma mistura de fatores que se traduzem em mais força de
dominação, por exemplo, o tabu sobre a fala de determinados assuntos, associado ao
privilégio de quem detém o discurso e o poder de fala sobre tal assunto, bem como a
especificidade do momento da fala. Essa trama se ajusta de forma a interditar outros
falantes sobre tais assuntos tabus, de modo que a maioria das circunstâncias torna-se
também inapropriada. Porém, o poder-saber não dispõe apenas de discursos que
interditam, mas também que produzem um saber, como um controle-estimulação.
Para tentar nos ajudar na compreensão do que Foucault denomina de dispositivo,
utilizaremos um texto que o filósofo Deleuze se dedicou a explicá-lo:
Mas o que é um dispositivo? É antes de mais uma meada, um conjunto
multilinear, composto por linhas de natureza diferente. E, no dispositivo,
as linhas não delimitam ou envolvem sistemas homogêneos por sua
própria conta, como o objecto, o sujeito, a linguagem, etc., mas seguem
direções, traçam processos que estão sempre em desequilíbrio, e que ora
se aproximam ora se afastam umas das outras. Qualquer linha pode ser
quebrada – está sujeita a variações de direção – e pode ser bifurcada, em
forma de forquilha – está submetida a derivações. Os objectos visíveis, os
enunciados formuláveis, as forças em exercício, os sujeitos numa
determinada posição, são como que vectores ou tensores.
(DELEUZE,1996, p. 83).
A sexualidade é constituída de um conjunto de saberes e poderes diferentes,
variados, que não seguem as mesmas direções, que não são contínuos nem equilibrados,
podendo enfraquecer-se ou multiplicar-se, dos quais todo o conjunto que compõem a
sexualidade são vetores de força e estão em constante tensionamento.
O dispositivo da sexualidade tem, como razão de ser, não o reproduzir,
mas o proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos de
maneira cada vez mais detalhada e controlar as populações de modo cada
vez mais global. (FOUCAULT, 2011, p.118)
Entendemos que o dispositivo da sexualidade foi orientado pelos discursos
institucionalizados, produzidos pela sociedade disciplinar, que são característicos das
formas modernas de regulação social, mas também a partir de uma produção de
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conhecimento sobre o corpo-espécie, tais como taxas de natalidade, mortalidade,
longevidade, saúde, bem-estar, estatísticas de comportamento das populações, e toda uma
gama de saberes da gestão da vida.
Assim, parece difícil imaginar, a partir da sexualidade da mulher, condutas à
margem desta regulação social e da referida produção de conhecimento, ou seja, condutas
irredutíveis ao discurso produzido pelo dispositivo da sexualidade – o que torna nosso
objeto ainda um problema. Sendo o sexo um meio de acesso tanto à vida individual quanto
à vida da espécie, seu controle é produtor de uma regulação dos indivíduos e do
comportamento da população, ou seja, do corpo político da sociedade.
De acordo com Foucault, atualmente, nossa tarefa é compreender a sexualidade, e
compreender antes a postura consciente do instinto sexual do que o ato sexual. E o que
pretendemos fazer aqui é, justamente, não nos preocupar em como a mulher fará para viver
sua sexualidade cada vez mais livre, nem mesmo em atribuir juízos de valor em tais ou tais
condutas, mesmo que tudo o que se diga seja do agrado da maioria das mulheres. Antes,
mostramos como se dão os processos de controle e de estimulação do poder-saber, para
então podermos compreender como a mulher pode se livrar desses engendramentos e
experimentar práticas de liberdade, ou seja, práticas de resistência.
“A atualidade da questão das relações entre o poder e os corpos é essencial: pode-se
recuperar seu próprio corpo?” (REVEL, 2005, p. 32). Em muitos momentos deste ensaio nos
foi apresentado alguns problemas, tanto para a compreensão do poder-saber, quanto para
que tenhamos uma saída a fim de que a resistência se livre das malhas desse poder. Uma
questão fundamental é mesmo essa: será que, diante das relações do poder-saber, que
penetra os lugares, perscruta o indivíduo, gesta a vida do corpo-espécie, ainda assim, é
possível resistir? A essas soluções, propomos possibilidades nas próximas páginas.

CONCLUSÃO
Retomemos um dos nossos problemas: a apropriação do poder sobre o saber,
produzindo-o e ampliando sua malha de controle, inclusive na compreensão da resistência.
O projeto de governar que Foucault ressalta está relacionado com o exercício do podersaber sobre as condutas da população e dos indivíduos. O espectro de ação dos indivíduos,
seja em atender ao estímulo de controle, seja em ir de encontro a esse controle (resistência
ao controle), já se encontra programado por esse poder-saber. Assim, já foi proposto que
partimos do entendimento de que não é todo saber que está preso às malhas do podersaber. Há um saber que se pretende o conhecimento sobre algo e que nos permite transmitir
a outros esse conhecimento. Esse saber é também um que se origina no corpo do indivíduo,
lugar preferencial do poder, mas também da resistência.
Talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas
recusar o que somos. Temos de imaginar e construir o que poderíamos
ser para nos livrarmos desse “duplo constrangimento” político, que é a
simultânea individualização e totalização própria às estruturas do poder
moderno. A conclusão seria que o problema político, ético, social e
filosófico de nossos dias não é tentar libertar o indivíduo do Estado nem
das instituições do Estado, porém, nos libertarmos tanto do Estado
quanto do tipo de individualização que a ele se liga. Temos de promover
novas formas de subjetividade através da recusa desse tipo de
individualidade que nos foi imposto há vários séculos (FOUCAULT, 2013,
p. 283).
Foucault nos traz uma pista de como podemos resistir a esse poder-saber, que tanto
se revela através do Estado, de maneira institucionalizada, mas também na sujeição dos
indivíduos, produzindo individualidades. Aqui está a proposta: promover novas formas de
subjetividade. Para tanto, partimos não de um coletivo, mas do indivíduo. Do saber
produzido pelo indivíduo, inclusive a partir de suas próprias marcas e registros causados
pelo poder-saber. E esse saber sobre si mesmo, sobre seu corpo, revela-se como um saber
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de si, um conhecimento de si, o qual tem por objetivo recusar os tipos de individualidade
produzidos e impostos pelo poder-saber, e por isso, encontra-se fora das malhas do podersaber.
Podemos fazer isso a partir de uma atitude crítica diante das marcas do poder em
nossos corpos. No Boletim da Sociedade Francesa de Filosofia, Foucault ressalta uma
questão fundamental: como não ser governado? É justamente essa pergunta que se traduz
por: como produzir um saber para a resistência que não caia nas malhas do poder-saber?
No entanto, essa governamentalização, (...) não pode estar dissociada,
parece-me, da questão de "como não ser governado?". (...) Eu quero dizer
que, nessa grande inquietude em torno da maneira de governar e na
pesquisa sobre as maneiras de governar, localiza-se uma questão
perpétua que seria: "como não ser governado assim, por isso, em nome
desses princípios, em vista de tais objetivos e por meio de tais
procedimentos, não dessa forma, não para isso, não por eles"; e se se dá
a esse movimento da governamentalização, da sociedade e dos
indivíduos ao mesmo tempo, a inserção histórica e a amplitude que creio
ter sido a sua, parece que se poderia colocar deste lado o que se chamaria
atitude crítica (FOUCAULT, 2014 b, p 03 e 04).
A atitude crítica ressaltada por Foucault é a maneira de se desconfiar das táticas e
estratégias do poder-saber em querer governar, agindo pastoralmente sobre os indivíduos
e a população. O ato de desconfiar, investigar, nos leva então a limitar, recusar, transformar
essa governamentalidade. Foucault ainda acrescenta que essa crítica deve ser uma forma
cultural geral, de atitude moral e ao mesmo tempo política, de maneira de pensar e agir.
Assim, criticamente, caminhamos em direção ao saber da resistência, que desvela os
mecanismos de exercício do poder, do conduzir de condutas que sujeita a mulher a
processos de subjetivação e submissão. Conforme já citado anteriormente, esse saber, ou
seja, essa crítica partirá da superfície do corpo da mulher, lá onde estão, também,
registradas as marcas do poder; como um conhecimento gerado da apropriação dessas
marcas e do seu próprio corpo, de um saber que ousarei chamar aqui de “saber
antropofágico”, no sentido de entender sua superfície, investigar essas marcas, saber como
elas foram formadas, e como num ato de digeri-las, conhecê-las, entendê-las, então, produzir
as resistências capazes de neutralizar marcas futuras e criar uma singularidade própria do
corpo.
A “investigação antropofágica” localiza-se no corpo, visto que é aqui onde Foucault
encontra as forças em tensionamento. Além disso, é aqui onde a mulher tem condições de
perceber tanto o exercício do poder sobre ela, quanto das forças de resistência: seja na
vontade de viver mesmo após sofrer uma grave violência; na negação ao prazer, mesmo
obrigada a cumprir os “deveres de esposa”; no sentimento de revolta, mesmo que
inexpressivo; ou ainda na ausência de respostas, quando questionada; etc. O conhecimento
de si crítico, a partir do corpo, é acessível a qualquer mulher. Esse não é um conhecimento
que necessita da voz de um especialista, desautorizando aquelas que não detêm um discurso
de autoridade. Esse é o conhecimento da prática, do corpo, é um “saber antropofágico”
acessível a qualquer uma que se debruçar sobre si mesma em atitude crítica sobre as táticas
do poder.
No entanto, para que esse saber não seja também enredado pelo poder-saber, ele
ficará sujeito a ser sempre “nômade”, de forma alguma cristalizado como verdade absoluta,
ou mesmo como troféu demarcando uma vitória perpétua sobre o poder-saber. Foucault,
no prefácio à edição americana do Anti-Édipo, de Gilles Deleuze e Féliz Guatarri, nos alerta
para uma vida não-fascista, e é nesse ponto que orientamos nosso escape ao poder-saber.
Não exija da política que ela restabeleça os “direitos” do indivíduo, tais
como a filosofia os definiu. O indivíduo é o produto do poder. O que é
preciso é “desindividualizar” pela multiplicação e pelo deslocamento,
pelo agenciamento de combinações diferentes. O grupo não deve ser o
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elo orgânico que une indivíduos hierarquizados, mas um constante
gerador de “desindividualização” (FOUCAULT, 2014 a, p.06).
O que Foucault chama de “desindividualizar” é o mesmo que estamos construindo
aqui como a singularidade do corpo “investigado antropofagicamente”, e assim entendemos
que isso só é possível, livre das malhas do poder-saber, quando essa singularidade é
produzida na multiplicação e no deslocamento, no agenciamento de combinações
diferentes. O que significa dizer que o processo pelo qual se produz a singularidade não é
único, porém múltiplo; não é imutável, sedentário, porém, nômade, em deslocamento; não
se dá de maneira simples, apenas de um único viés, mas complexa, na combinação de
diferentes vias. Assim, o ato de “desindividualizar”, ou seja, de produzir a singularidade do
corpo, deve estar em ininterrupto movimento; a mulher deve gerar, constantemente, seus
processos de individualidade demonstrados em várias práticas de resistência, e jamais
deixar com que nenhuma prática de resistência se torne a definição do que a resistência é.
Corroborando com o exposto, encontramos outro modo de dizer:
Daí o caminho que delineamos: evitar que a resistência se torne uma
verdade sobre o sujeito. Em poucas palavras, a alternativa é manter a
resistência como um acontecimento, um incorporal, já que qualquer
tentativa de apreendê-la de forma discursiva implica em transformá-la
em uma realidade na história do pensamento. Dentre as consequências
desta última hipótese temos, inclusive, a aliança entre a racionalidade e a
violência (TEMPLE, 2013, p. 226).
Temple descortina a nossa questão mostrando que a resistência se dá, efetivamente,
ao passo que ela não se torne uma verdade do sujeito, verdade esta que tem aquelas
características supracitadas: única, imutável e simples. Mas, enquanto livre da forma
discursiva, ou seja, livre de ser enredada pelo poder-saber, ela deve manter a consistência
incorpórea, como um acontecimento, desprendendo-se dos jogos de verdade e evitando que
essa resistência se transforme em uma qualidade sobre o corpo.
Caindo na hipótese de transformar a resistência em verdade do corpo, Temple ainda
adverte que isso desembocaria na aliança da racionalidade com a violência, o que
caracteriza uma contraconduta, ou seja, quando a resistência não se desvencilha das
estratégias do poder-saber, antes é reorganizada para manter e ampliar sua malha de
controle. Podemos entender nesse momento a “incorporalidade” a que ela se refere, não
quanto ao locus onde as práticas de resistência se dão – tensionamento de forças na
superfície dos corpos; mas quanto a ter os efeitos das resistências racionalizados pelas
práticas discursivas, ou seja, a ter os acontecimentos ocorridos na superfície dos corpos
tomando a forma de uma realidade corpórea – um saber que só se realiza no e pelo corpo.
E aqui entendemos quando Foucault nos lembra de que uma possível total liberação
sexual não se caracteriza como resistência. Esse movimento de liberação acaba por ser
racionalizado e reorganizado, de modo que seus efeitos são muitas vezes produzidos pelo
próprio poder-saber, e vêm atrelados a uma sujeição da sexualidade. Isso pode ser expresso
em um “novo modo de ser livre”, ou em uma condução de condutas que determina como ser
sexualmente livre. Aqui se encontra uma produção de subjetividade, de individualidade,
onde a liberação sexual resulta em mais uma verdade sobre o sujeito, e, portanto, já
enredada pelo poder-saber. No entanto, as práticas de liberdade, garantidas a partir de
“investigações antropofágicas” contínuas do seu próprio corpo, dos registros, das
impressões inscritas na superfície do corpo da mulher, produzirão resistências, práticas,
aqui e acolá de liberdade.
Conforme já dissemos, a resistência não é um saber fechado, encerrado em si
mesmo, cristalizado e imutável. Da mesma forma que ela nasce das “investigações
antropofágicas” das práticas do exercício do poder, registrado na superfície do corpo da
mulher, assim também, a resistência deve se dar não nos discursos, não nas denominações
e qualificações dos corpos, mas nos exercícios, nas experiências vivenciadas em cada
situação, nos acontecimentos, nas práticas de liberdade.
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Foucault dirá que “não é possível cuidar de si sem se conhecer. O cuidado de si é
certamente o conhecimento de si” (FOUCAULT, 2006, p. 269). Assim, entendemos que as
práticas de liberdade são um cuidado da mulher sobre si mesma, uma fonte de
conhecimento sobre seu corpo e suas marcas, bem como um saber a partir de uma
“investigação antropofágica” que deve se encontrar em constante movimento, para que
sempre se produza essas práticas de resistência.
Saber cuidar de si mesma é também um caminho para saber conduzir
adequadamente sua relação com o outro e para o outro, acrescenta nosso filósofo. E isso é
importante para pensarmos, por exemplo, em uma ação do coletivo. Ação coletiva essa que
jamais se daria em conceituar a resistência para conduzir a uma prática, nem mesmo em
receitar práticas de liberdade; antes, seria um constante gerador de “desindividualidades”,
um ininterrupto levantador de suspeitas, uma incessante desconstrução da sujeição. No
entanto, entendemos que tudo se inicia em saber se olhar e se investigar, numa atitude
antropofágica, crítica, buscando as marcas do poder na superfície do próprio corpo e
produzindo práticas de resistência verdadeiramente individuais. Um modo de conservar
nossa subjetividade, nossa individualidade, de fugir das malhas do poder-saber, do poder
pastoral das diversas instituições que tanto intenta direcionar os passos da mulher.
Foucault indica um caminho para a resistência, e esse caminho não se encontra
apenas na negação de alguma coisa, como que se opondo a alguma coisa, mas na criação,
recriação e transformação. “Penso que a resistência é um elemento dessa relação estratégica
que consiste o poder. A resistência toma sempre apoio, na realidade, na situação que ela
combate” (FOUCAULT, 2014, p. 257). Assim, entendemos que a mulher, dentre todos os
processos de objetivação e subjetivação a que está exposta em nossa sociedade, deve buscar,
na constituição de uma singularidade, a partir de uma atitude crítica e antropofágica sobre
seu corpo, o conhecimento de si mesma, de seus prazeres, de suas marcas, e num ato de
criação, recriação e transformação, agir em cada realidade que se apresenta com uma
prática de resistência libertária.
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RESUMO: O texto estabelece um diálogo entre as noções foucaultianas de biopolítica,
dispositivo da sexualidade, heterotopia e da parresia cínica, e dois filmes do novo cinema
de Recife, Febre do Rato, de Claudio Assis, e Tatuagem, de Hilton Lacerda. O objetivo deste
diálogo é oferecer uma chave interpretativa para os filmes em questão, bem como explorar
a hipótese de que as análises derradeiras de Foucault sobre a estética da existência dos
cínicos constituem um contraponto crítico à sua anterior discussão dos processos
biopolíticos de captura de corpos e de condutas sexuais pelo moderno dispositivo da
sexualidade. Os dois filmes parecem conferir plausibilidade àquela hipótese, pois são
exemplos contemporâneos de manifestação corajosa de uma vida e de uma verdade viva
que se opõem aos mecanismos modernos de disciplinamento e governamento de corpos e
de condutas sexuais. Ao enfatizarem o que Foucault chamou de contra-poder dos corpos e
dos prazeres, os dois filmes questionam as identidades de gênero e as práticas sexuais
produzidas no interior do dispositivo da sexualidade, promovendo o (des)governo dos
parâmetros normativos hegemônicos de socialização. Enquanto espaços comunitários
heterotópicos que conferem centralidade ao uso dos corpos e dos prazeres, os dois filmes,
entrevistos por uma lente foucaultiana, ainda nos permitem compreender o contra-poder
de movimentos minoritários de inspiração queer, como a Marcha das Vadias.
ABSTRACT: The text proposes a dialogue between Michel Foucault’s notions of biopolitics,
sexual apparatus, heterotopy and Ancient cynicism as a parresiastic way of living, and two
movie-films recently produced in Recife, Febre do Rato, from director Claudio Assis, and
Tatuagem, from director Hilton Lacerda. The main goal of this dialogue is to provide an
interpretative key to those films, as well as to probe the hypothesis that Foucault’s later
investigations concerning the Ancient Cynics’ aesthetics of existence could be interpreted
as a counterpoint to his previous discussions of Modern biopolitical processes that capture
bodies and sexual conducts in the wide net of the modern sexual apparatus. I believe that
the above-mentioned films rend my hypothesis a bit more plausible, for they display two
examples of contemporary courageous lives embodying a living truth that defies modern
biopolitical mechanisms aimed at disciplining and governing bodies and sexual conducts.
By emphasizing what Foucault termed as the counter-power of bodies and pleasures, both
films question gender identities and sexual practices produced thru the modern sexual
apparatus, thus inducing (dis)governing effects against hegemonic parameters of
socialization. Taken as two heterotopic communitarian spaces centered on the political play
of bodies and pleasures, both films, viewed under a Foucauldian lens, also help us to
understand the counter-power of a queer-inspired minority political movement such as the
Slutwalk.
A despeito de Foucault não ter escrito nenhum livro ou ensaio importante sobre o
cinema, sabe-se que prezou a sétima arte, pois organizava periodicamente sessões
cinematográficas em seu apartamento, bem como mantinha conversas com diretores e
críticos de cinema. Neste texto pretendo estabelecer um diálogo entre dois filmes do novo
cinema de Recife, Tatuagem, de Hilton Lacerda, e Febre do rato, de Cláudio Assis, e as noções
foucaultianas de “biopolítica” e “dispositivo da sexualidade” (Foucault 1999), de
“heterotopia” (Foucault 2013) e do “cinismo” como forma de parresia orientada para a “vida
outra” num “mundo outro” (Foucault 2009, p. 287-288). O objetivo deste diálogo entre
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cinema e filosofia é, por um lado, oferecer uma chave interpretativa para os filmes em
questão, e, por outro, explorar a hipótese de que as análises derradeiras de Foucault sobre
a estética da existência dos cínicos constituem um contraponto crítico à sua anterior
discussão dos processos biopolíticos de captura de corpos e de condutas sexuais pelo
moderno dispositivo da sexualidade. Foucault não formulou essa hipótese nestes termos,
mas suas últimas entrevistas parecem mostrar que certas análises relativas à estética da
existência dos antigos mantêm relação com sua da reflexão sobre as lutas políticas dos
movimentos gays de seu tempo. Os dois filmes, por sua vez, parecem conferir plausibilidade
àquela hipótese, pois creio que ambos constituem exemplos de manifestação pública e
corajosa de uma vida e de uma verdade que se opõem aos mecanismos modernos de
disciplinamento e governamento de corpos e de condutas sexuais. Penso que ambos os
filmes põem em cena “corpos e dos prazeres”, exemplificando assim aquilo que Foucault
chamara de “ponto de apoio do contra-ataque” (Foucault 199, p. 147) em relação aos
mecanismos biopolíticos de captura de corpos e condutas. Ambos os filmes parecem
representar exemplos de contra-poder ao questionar as identidades de gênero e as práticas
sexuais sancionadas e produzidas no interior do dispositivo da sexualidade, promovendo
assim potentes efeitos de (des)governo dos parâmetros normativos hegemônicos de
socialização orientados pela “heterossexualidade compulsória”. (Butler 1990, p. 18)
Finalmente, considero que os dois filmes, ao encenarem espaços comunitários
heterotópicos nos quais se confere centralidade aos corpos e prazeres, nos permitem
compreender a especificidade do contra-poder de movimentos minoritários de inspiração
queer como a Marcha das Vadias.
Febre do rato e Tatuagem são filmes contemporâneos, lançados respectivamente em
2012 e 2013, ambos situados na cidade do Recife, mas enquanto Tatuagem remete-nos ao
ano de 1978, Febre do rato se passa nos dias de hoje. A despeito de Hilton Lacerda colaborar
como roteirista em Febre do rato e em outros filmes de Cláudio Assis, os projetos estéticos
destes dois filmes se distinguem sob inúmeros aspectos. Em Tatuagem Irandhir Santos
encarna Clécio, ator e diretor de teatro popular nas franjas da cidade de Recife, apaixonado
por sua arte e pelo jovem soldado Araújo, de codinome Fininha (Jesuíta Barbosa); em Febre
do rato o mesmo Irandhir é Zizo, um poeta anarquista e marginal apaixonado pela escrita,
pelo álcool, pelo sexo e pela enigmática Eneida (Nanda Costa). A despeito de situar-se na
época da ditadura, Tatuagem é um filme solar, lírico, colorido, delicado, amoroso e
debochado, ao passo em que Febre do rato, que se desenrola no presente democrático, é um
filme lunar, ríspido, de um preto-e-branco sujo como a tinta negra na qual o “Poeta”
parresiasta imprime seus fanzines, cuja poesia enfurecida é declamada em alto e bom som
pelas ruas da cidade. Tatuagem é um filme cheio de esperança pelo futuro, como se deixa
depreender do olhar curioso da criança quase-adolescente, o filho de Clécio e Deusa (Sylvia
Prado), presente nas encenações teatrais do “Cabaré Chão de Estrelas” e no cotidiano
conturbado da vida coletiva no casarão de Olinda onde vive a trupe. São também cheias de
esperança luminosa as imagens desconexas e fragmentárias filmadas pelo Professor Joubert
(Sílvio Restiffe), personagem que alude a Jommard Muniz de Brito, agitador cultural e
intelectual da cidade de Recife e cineasta experimental com importante produção
independente de filmes em super-8. O que vemos no meta-filme de Tatuagem são imagens
totêmicas, oníricas, que condensam em cor, luz e ritmo as utopias de um país (im)possível,
reunindo bichas, sapatões, malandros, sambistas, índias e um desengonçado astronauta de
feito de latas velhas e bugigangas. O filme dentro do filme nos inunda os olhos com imagens
carnavalescas e canibais, que misturam em um mesmo caldeirão cinematográfico Glauber
Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Fellini e Pasolini. Mesmo que talvez ainda não saibamos
como decifrar a verdade e a potência destas imagens que nos chegam vindas do passado,
qual mensagem cifrada no interior de uma garrafa, nós somos os seus destinatários. Essa
comunicação temporal entre passado e presente é fundamental neste meta-filme, que não
casualmente tem por chamada a frase: “No futuro, o amor e a liberdade serão como num
filme”. Recorde-se finalmente que tatuagem é uma inscrição, uma incisão colorida e dolorida
que marca a pele, que fere o corpo para exibir uma mensagem destinada a durar no tempo
e a estabelecer um elo de ligação entre presente, passado e futuro. Febre do rato, por outro
lado, é um filme rude, desesperado, encerrado em um presente claustrofóbico, sem futuro e
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sem passado, amarrado a um tempo em que a esperança e a alegria cederam passo ao grito
gutural de denúncia inconformista diante dos imperativos da ordem política, econômica e
moral vigente.
A despeito de tantas e tão notáveis diferenças, contudo, penso que os dois filmes têm
muito em comum, e é aqui justamente que gostaria de iniciar o diálogo entre ambos e o
pensamento de Foucault. Por certo, Tatuagem e Febre do rato são estórias de amor intenso
e interrompido, mas são também estórias profundamente políticas, pois oferecem exemplos
de enfrentamento contemporâneo dos poderes e saberes modernos de disciplinamento e
de regramento hierárquico das condutas sexuais. Numa palavra, penso que os dois filmes
podem ser entendidos como uma crítica da matriz biopolítica em que se gestaram as
chamadas “heterogeneidades sexuais” (Foucault 1999, p. 38) em relação à figura do casal
heterossexual e reprodutor. Vejamos em que sentido os dois filmes se enfrentam com aquilo
que Foucault denominou como o “dispositivo da sexualidade”, isto é, a “grande rede da
superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao
discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências,
encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder.”
(Foucault 1999, p. 100) Quanto a este aspecto, meu argumento é que os dois filmes não
devem ser vistos como arautos dos movimentos de liberação sexual, os quais, segundo a
formulação foucaultiana, concebem a sexualidade como “uma espécie de dado da natureza
que o poder é tentado a pôr em xeque, ou como um domínio obscuro que o saber tentaria,
pouco a pouco, desvelar.” (Foucault 1999, p. 100)
Por outro lado, penso que as decisões estéticas pelas quais ambos os diretores
recusam os convencionalismos cinematográficos que mitigam ou dissimulam o corpo-acorpo entre os amantes devem ser entendidas como constituindo um polo do contra-poder
e do contra-discurso em relação às estratégias do dispositivo da sexualidade. Vejamos. Nos
dois filmes a exibição dos corpos e dos prazeres sexuais nunca se dá por meias palavras, por
meias medidas ou por imagens veladas que procurem incitar e excitar a imaginação. Nos
dois filmes não há nada que esconder, fantasiar, explorar ou explicar, não há espaço para
mistérios a ser conhecidos ou para a devassa de interioridades psicológicas, nem tampouco
quaisquer motivos que encerrem os personagens em rígidas identidades de gênero ou
rígidos papéis sexuais. Assim, Fininha tem uma namorada no interior do Pernambuco, mas
em Recife relaciona-se sexualmente com Clécio, com outros atores e agregados da trupe
teatral, e ainda com alguns militares do quartel, espaço saturado da sexualidade viril,
violenta e furtiva, esta sim uma herdeira do moderno dispositivo da sexualidade; Clécio
veste-se como mulher e canta com voz feminina a bela canção de Caetano Veloso, “Esse
cara”, então recém-lançada, mas não tira ou esconde a barba cerrada, repetindo assim a
mesma ironia dirigida às normas de definição das identidades de gênero já posta em ação à
mesma época pelos Dzi Croquettes e pelo grupo teatral recifense Vivencial Diversiones, sobre
o qual existem filmes do cineasta Jommard Muniz de Brito. Eneida não faz amor com o Poeta
a despeito de suas investidas, mas desfruta sem vacilar do sexo a três, com um homem e
uma mulher; Zizo masturba-se com a imagem xerocada e ampliada dos fragmentos do corpo
de Eneida, que por sua vez se masturba lendo um poema de Zizo, em cenas que mais
remetem ao despudor dos cínicos do que às obsessões modernas com o onanismo e sua
vigilância; Vanessa é o “homem da vida” de Pazinho; Zizo transa com as “velhas” na caixa
d’água que faz as vezes de piscina no quintal de sua casa, pondo em questão preconceitos
etários e estéticos em nome do exercício de um prazer sem medidas ou padrões
hierárquicos. Em todas essas cenas trata-se de exibir práticas sexuais destinadas a extrair
prazer dos corpos e não de provocar desejos e curiosidades sexuais nos espectadores Em
suma, nessas cenas em que se exibem corpos e prazeres sexuais o que assistimos não é a
encenação daquilo que Foucault denominou como o “sexo-desejo” (Foucault 1999, p. 146),
instância que confere máxima eficácia ao “dispositivo da sexualidade” ao vincular nossa
“inteligibilidade”, nossa “plenitude” corporal e nossa “identidade” às exigências analíticas
da interrogação do sexo na busca por “liberá-lo, articulá-lo em discurso, formulá-lo em
verdade.” (Foucault 1999, p. 146) Penso, portanto, que apenas um olhar superficial
enxergaria nesses dois filmes algo como a exaltação ingênua do “brilho negro do sexo.”
(Foucault 1999, p. 147) Se, como formula Arianna Sforzini (2014, pp.67-68), “não é o sexo
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que deve emancipar nosso corpo, mas nosso corpo que deve nos liberar do sexo”, penso que
os dois filmes nos apresentam interessantes exemplos acerca daquela “inversão tática” por
meio da qual Foucault nos convidava a “opor os corpos, os prazeres, os saberes, em sua
multiplicidade e sua possibilidade de resistência às captações do poder” (Foucault 1999, p.
147), tendo em vista liberarmo-nos da monótona monarquia do sexo-desejo, do verdadeirosexo ou do sexo como verdade última de nosso ser.
Nos dois filmes, as cenas que exibem despudoradamente o amor, o sexo e os corpos
não são permeadas por angústias, anseios, fantasmas, esperanças, perguntas, dúvidas,
análises, classificações, regramentos, curiosidades. Nunca se está buscando no sexo a
verdade do ser próprio ou do outro, nunca se interrogam ou se fixam identidades sexuais
ou de gênero, nunca se está simplesmente falando de sexo, nunca se busca perscrutá-lo ou
inquiri-lo, assim como tampouco a exibição do próprio ato sexual se destina a finalidades
publicitárias ou político-panfletárias, inspiradas em lemas típicos dos anos 60-70, como faça
amor, não faça a guerra. Nada disso. Antes, trata-se sempre de cenas francas, orientadas
para a exibição corajosa da verdade de formas alternativas de viver, de conviver, de amar e
de extrair prazer dos corpos. E aqui é fundamental não confundir essa verdade que imanta
vida, práticas, discursos e pensamentos em dissonância com as regras de normalização da
vida cotidiana orientadas pelo regime analítico de verdade dos saberes médicos, jurídicos e
do campo psi, os quais constituíram o dispositivo da sexualidade como instância de
produção de identidades sexuais e de seus desejos normais ou anormais. O despudor dessas
cenas de amor, sexo e prazer em que não há nada a esconder, não se dá, portanto, porque
nada pudesse ou devesse permanecer oculto a um olhar inquisitório e devassador. A bem
dizer, as câmeras de Ivo Lopes Araújo (diretor de Fotografia de Tatuagem) e de Walter
Carvalho (diretor de Fotogradia de Febre do rato) não destinam essas cenas de sexo e amor
ao voyeurismo dos espectadores, já que elas não são construídas para o olhar deles, mas sim
pelo jogo explícito do olhar mútuo e fixo dos próprios personagens. Assim é quando Clécio
e Fininha dançam ao som de “A noite do meu bem”, na voz de Dolores Duran; ou quando
Zizo dá a mão a Eneida para que ela se apoie no barco e urine no rio, enquanto sua outra
mão se mete por debaixo da saia para que o líquido quente lhe escorra pelo braço: tudo
nessas cenas desconcertantes, belamente coreografadas, é filtrado pelo olhar dos
personagens que se entreolham fixamente, fazendo com que o próprio espectador se
esqueça de si.
Muito mais do que explorar efeitos eróticos e comerciais daquilo que mostram, Assis
e Lacerda produzem efeitos político-afetivos de estranhamento e de desestabilização,
cruciais num tempo em que se reforça a vigilância das identidade de gênero entre os
militantes dos movimentos de minorias, e em que as condutas homossexuais são reduzidas
a clichês televisivos que abrilhantam e apimentam as telenovelas nacionais. Por outro lado,
as decisões estéticas de Assis e Lacerda parecem pautar-se pela exigência de exibir a
verdade escandalosa de formas marginais de vida, de amor e de prazer, e elas o fazem de
maneira corajosa e incondicional, sem titubeios ou adulações ao espectador, fazendo-nos
recordar das análises de Foucault acerca do “cinismo em sua longa duração histórica”, isto
é, do cinismo antigo entendido como “atitude, como maneira de ser”. (Foucault 2009, p. 164)
Se, como afirmou Foucault, “o problema que está no centro do cinismo” é o da manifestação
da “forma de existência como escândalo vivo da verdade” (Foucault 2009, p. 166), então
bem se poderia afirmar que o cinema de Assis e Lacerda seja uma atualização
contemporânea do cinismo, isto é, uma forma de experiência trans-histórica da atitude
cínica na modernidade. Clécio e Zizo podem ser entendidos como atualizações da parresia
cínica dos antigos, como manifestações hodiernas da “da vida como escândalo da verdade,
ou do estilo de vida, da forma de vida como lugar de emergência da verdade”. (Foucault
2009, p. 166). Nesse sentido, as vidas infames destes dois parresiastas cínicos
contemporâneos assumem um papel exemplar, pois inspiram os membros de suas
pequenas comunidades alternativas a agir de maneira resistente, verdadeira e corajosa,
diante do governamento biopolítico dos corpos, almas e das condutas. Zizo e Clécio são
emblemas encarnados de uma vida-outra que conclama seus seguidores a transformaremse e a transformarem os demais e o próprio mundo, enfrentando-se com o insidioso
fascismo da vida cotidiana que “está em todos nós, que acossa nossos espíritos e nossas
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condutas cotidianas, o fascismo que nos faz amar o poder, desejar esta coisa que nos domina
e nos explora.” (Foucault 1994b, p. 134). Deste modo, os dois filmes parecem corroborar a
hipótese de que Foucault entreviu conexões entre certas figuras da estética da existência
dos antigos e as exigências contemporâneas de enfrentamento crítico em relação aos
dispositivos biopolíticos de captura e governamento de corpos, almas e condutas. Se
Foucault nos convida a pensar e a viver a resistência como um contínuo enfrentar-se crítico
frente a “todas as formas de fascismo, desde aquelas, colossais, que nos rodeiam e nos
esmagam, até aquelas formas pequenas que fazem a amena tirania de nossas vidas
cotidianas” (Foucault 194b, p. 136), Clécio e Zizo, entendidos como persistência
contemporânea da atitude parresiasta cínica, oferecem importantes exemplos acerca do
que pode significar viver uma vida crítica e não fascista em nosso próprio tempo.
Ademais, também é preciso considerar que os dois filmes são profundamente
políticos porque tanto Assis quanto Lacerda põem em cena formas de vida comunitária que
se afirmam como experiências heterotópicas da vida-outra, do corpo-outro e do espaçooutro. Em Tatuagem, o cabaré Chão de Estrelas e o casarão de Olinda onde vivem e convivem
os artistas podem ser entendidos como “contraespaços”, isto é, como espaços
“absolutamente diferentes” ou “absolutamente outros” (Foucault 2013, pp. 20-21) em
relação, por exemplo, ao espaço regrado, planejado e disciplinado do quartel militar em que
vive o soldado Fininha. Os espaços do cabaré e do casarão são aquilo que Foucault
denominou como “heterotopias do desvio”, lugares sociais encravados nas “margens, nas
paragens vazias”, ocupados por “indivíduos cujo comportamento é desviante relativamente
à média ou à norma exigida.” (Foucault 2013, p. 22) O mesmo pode ser dito do quintal da
casa de Zizo e do ateliê onde ele imprime o fanzine Febre do Rato; aliás, também a velha
Variant dentro da qual o Poeta declama aos berros seus poemas-denúncia pelo megafone
acoplado à caixa de som instalada no teto do veículo poderia ser considerada como uma
heterotopia. O carro que no início dos anos 70 simbolizava o sonho brasileiro de consumo
da classe média urbana encontra-se agora transformado em máquina de guerra poética
contra o hedonismo consumista e o individualismo conservador. Ademais, como nos
recorda Phillipe Sabot (2011, p. 11), “os meios de transporte, os operadores de viagem e os
próprios viajantes constituem heterotopias primeiras, na medida em que a heterotopia
implica, em sua relação com outros lugares, uma forma de experiência, simbólica ou real,
ligada a uma transformação de si.” E porque não pensar as festas e reuniões no casarão de
Olinda e no quintal de Zizo como “heterotopias crônicas”, isto é, como celebrações
alucinadas que, por um instante, suspendem o tempo dos relógios e dos calendários, dos
compromissos e das identidades, reunindo uma pluralidade de existências irredutíveis a
categorias e identidades sociais, etárias e sexuais? Não seriam também heterotopias festivas
as encenações teatrais da trupe de Clécio, em que a purpurina e a maquiagem brilhante
fazem com que os corpos dos artistas se transformem em algo outro, colocando-se em
“comunicação com poderes secretos e forças invisíveis” (Foucault 2013, p. 12)? Os números
teatrais da trupe de Clécio nos fazem recordar que
A máscara, a tatuagem, a pintura instalam o corpo em outro espaço,
fazem-no entrar em um lugar que não tem lugar diretamente no mundo,
fazem deste corpo um fragmento de espaço imaginário que se
comunicará com o universo das divindades ou com o universo do outro.
Por ele, seremos tomados pelos deuses ou seremos tomados pela pessoa
que acabamos de seduzir. De todo modo, a máscara, a tatuagem, a pintura
são operações pelas quais o corpo é arrancado de seu espaço próprio e
projetado em um espaço outro.” (Foucault 2013, p. 12)
Claudio Assis e Hilton Lacerda filmam experiências heterotópicas de uma vida
comunitária outra, alternativa, estranha, pois despojada de hierarquias, de exclusões ou de
procedimentos de inclusão normalizadora de seus membros, uma comunidade dos ‘sem’
comunidade, desprovida de identidades fixas ou de projetos políticos bem formulados, em
que o corpo, o amor e o prazer tornam-se instâncias anárquicas de contestação e de luta
micropolítica. Tatuagem e Febre do rato são crônicas da vida artista vivida em comum, são
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relatos cotidianos de vidas infames, vividas coletivamente e à margem dos conceitos e
preconceitos da sociedade de normalização disciplinar, e é por isso que os dois filmes nos
contam estórias de vidas livres, alegres, autogestionárias, anônimas, anárquicas e críticas.
Numa palavra, os dois filmes colocam em ação corpos e prazeres que, investidos de
experimentações teatrais e poéticas, ambas de caráter marginal, inventam novas formas de
vida comum que contrastam com os padrões normativos hegemônicos de socialização e de
vinculação sexual e amorosa. Ainda em consonância tácita com certas concepções
foucaultianas, os dois filmes narram estórias em que a liberdade é exercida como
experimentação e não como instância metafísica e soberana de determinação do destino
dos personagens. A exemplo do que afirmam Dork Zabounyan e Patrice Maniglier (2011, p.
8), poder-se-ia dizer que Claudio Assis e Hilton Lacerda fizeram filmes que contam estórias
descontínuas, não heroicas, aferradas a “‘micro-procedimentos’ dos quais não somos
conscientes e por meio dos quais se decidem, entretanto, certas transformações mais
profundas de nossa relação conosco mesmos e com o mundo.” Lembrando uma distinção
proposta por Alfredo Veiga-Neto (2012, p. 274), penso que o cinema político de Lacerda e
de Assis é um cinema de ativistas, ou seja, uma atividade ética marcada por compromissos
que são “da ordem da liberdade, da contraconduta e da diferença”, e não um cinemamilitante, pois que a militância sempre traz consigo exigências disciplinares, hierárquicas,
programáticas e organizativas que tolhem o questionamento e a crítica como abertura para
a alteridade, para a transformação de si e dos outros. Uma vez mais, o novo cinema do Recife
parece explicitar os vínculos existentes entre a pesquisa de Foucault acerca do caráter
etopoiético das práticas refletidas de liberdade dos antigos e as novas estratégias de luta do
presente, entendidas como práticas críticas de transformação do modo de existir destinadas
a nos liberar das identidades sociais e sexuais impostas pelos diversos dispositivos
contemporâneos de normalização, controle e condução de condutas. Se cruzarmos os
resultados de suas pesquisas sobre o sujeito ético da antiguidade com suas reflexões sobre
as novas formas de luta no presente, veremos que para Foucault os resistentes de nosso
tempo são aqueles que fazem de suas vidas, de suas amizades e de suas relações sociais um
campo de experiências de subjetivação crítica, um campo de experimentações contra as
formas de captura normalizadora de suas singularidades, e é isto justamente o que se
encena nos dois filmes.
Não por acaso, nos dois filmes os pontos culminantes são aqueles em que as
potências estético-políticas do teatro do deboche e da poesia marginal são ativados ao
máximo pelo recurso ao corpo e à nudez. Em Febre do rato, trata-se da cena em que o “Poeta”
sobe no teto da velha Variant para declamar seu último poema. Ao fazê-lo, ele se desnuda e
pede a todos que também se dispam para que a verdade de suas palavras possa chegar até
seus corações. Enquanto declama sua poesia Eneida sobe no capô do carro e também se
livra de suas roupas. Chegamos aqui ao ápice do filme e a câmera de Walter Carvalho nos
envolve num travelling vertiginoso, remanescente daqueles instantes de puro êxtase do
cinema-novo de Glauber Rocha. (Nagib 2006, p. 81) Na cena enlouquecida se fundem e se
confundem corpos e palavras despidos de convenções que pudessem cobrir a verdade que
aí se enuncia, isto é, a verdade dissidente dos corpos-livres, do amor-livre e do livrediscurso corajoso proferido em praça pública. Estamos, pois, no coração de uma
performance estético-política em que a nudez da palavra poético-política de Zizo se mescla
com a nudez dos corpos que, exibidos em público, no meio da rua, tornam-se instâncias
políticas de resistência, numa cena cuja coreografia nos remete imediatamente a um
happening da Marcha das Vadias.
Em sintonia com o coletivo autônomo da Marcha das Vadias, o bando anárquico de
Zizo também faz do escândalo do corpo nu uma arma e um campo aberto de experiências
em vista de uma outra relação entre vida e política, a qual bem pode ser traduzida em
termos de uma política do corpo ou de uma política do corpo-a-corpo em luta pela ocupação
simbólica do espaço público e pela ressignificação da linguagem. (Duarte e César, 2014)
Tanto a Marcha das Vadias como o bloco anarquista de Zizo são coletivos independentes e
de formação horizontal, desprovidos de líderes ou de representantes autorizados, os quais
não pautam suas ações pela observância de quaisquer parâmetros de normalização ou
hierarquização de seus participantes, bem como tampouco se orientam por discursos
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jurídicos, filosóficos ou políticos de caráter universalista e/ou essencialista. Este aspecto os
distingue claramente em relação aos movimentos sociais de minorias que se definem de
maneira exclusiva por marcadores de identidade e que orientam suas lutas
prioritariamente pelo reconhecimento de novos sujeitos de direito. De maneira similar,
Claudio Assis e Walter Carvalho nos levam para o centro de uma performance estéticopolítica situada na tangente do campo jurídico-político, isto é, no limiar dos marcos do
direito e da representação, pois as reivindicações poético-políticas que ali se apresentam já
não são verbalizadas em termos da luta pelo reconhecimento de direitos, mas, antes,
buscam afirmar a verdade de outras formas de viver.
Também Tatuagem recorre ao caráter performático dessas manifestações estéticopolíticas alternativas, que fazem do corpo nu uma instância da veiculação das demandas
próprias a formas de vida alternativas. A este respeito é exemplar a importância atribuída
no filme ao cu como topos do prazer, da subversão das regras ascéticas e assépticas de vida
e da profanação da rigidez das identidades sexuais em Tatuagem. Uma das cenas mais
divertidas e marcantes do filme, também ela um momento crítico e que prenuncia o choque
frontal com a repressão militar, põe em cena os artistas do cabaré Chão de Estrelas todos
nus, cobertos de purpurina, vistos de costas, as bundas empinadas e rebolando, homens e
mulheres dançando ao som da divertida “Polca do Cu”, de DJ Dolores e Hilton Lacerda, cuja
letra hilária esclarece que o dito órgão é universal, mas não é um, porém muitos, com
qualidades, atributos e predicados singulares. Essa cena é precedida pelo prólogo
desbocado de Clécio, que relata as virtudes democráticas e universais do órgão que todos
temos, num discurso de profanação que conduz a universalidade a um lugar-outro, jamais
imaginado.
Se a ditadura militar não podia permitir a manifestação livre das bundas empinadas
sobre o palco de um pequeno cabaré de periferia, requerendo a presença do exército para
pôr fim à baderna e destruir o cabaré, em Febre do rato, que expõe as mazelas e
ambiguidades hesitantes de nossa democracia, o conflito explode quando Zizo leva seu
bando de ‘anarcas’ para a cidade em pleno 7 de setembro. Depois de profanarem o desfile
aos gritos de liberdade e “direito de errar”, curiosa formulação em que o direito é
simultaneamente invocado e tornado supérfluo, Zizo e seu bloco são retirados à força da
avenida. Mas o pior mesmo ainda está por vir. Com estardalhaço despropositado (sirenes,
gritos, pneus cantando na rua) e violência desproporcional (armas empunhadas, violência
física e verbal, aprisionamento ilegal), a polícia-militar chega à cena do ‘crime’ hediondo,
uma Variant velha sobre a qual dois jovens nus se beijam, ladeados pelos corpos nus ou
seminus de pessoas que portam cartazes de cartolina e bandeiras anarquistas. Com a velha
brutalidade forjada nos porões da ditadura e ainda persistente à luz do dia de nossa
democracia, a polícia militar não apenas dispersa violentamente o pequeno grupo como
conclui sua ação corretiva e de restauração da ordem atirando o corpo desmaiado de Zizo
no rio, para que o poeta naufrague junto aos ratos que, intrépidos, ainda sobrevivem por um
instante, nadando à superfície das águas turvas.
Por certo, Tatuagem fala de experiências estéticas, políticas e afetivas passado,
relata-nos experimentações em que se fundem vida comunitária e o questionamento das
identidades de gênero construídas sob a matriz heteronormativa, a exemplo do que também
ocorreu com os Dzi Croquettes, grupo sobre o qual há o excelente documentário de Tatiana
Issa. Se filmes contemporâneos como Tatuagem, Dzi Croquettes e Febre do rato encontraram
ressonância nos espectadores, talvez isto signifique que nós atualmente nos interessamos
por tais formas de experimentação e manifestação estético-políticas, situadas às margens
dos imperativos político-partidários e burocráticos da democracia representativa. Em
ambos os filmes, a política que ali se encena não se faz com partidos, eleições, organizações
não-governamentais ou disciplinas militantes e heroicas, mas com palavras-de-ordem
debochadas e corrosivas, com corpos e prazeres que ousam pôr em questão os parâmetros
do corpo e da sexualidade normalizados, que ousam dar um “passo adiante”, na direção
daquilo que Foucault certa feita denominou como a “criação de novas formas de vida, de
relações, de amizade, na sociedade, na arte, na cultura, novas formas que se instaurem
através de nossas escolhas sexuais, éticas e políticas.” (Foucault 1994a, p. 736) Estes filmes
evidenciam modos de vida alternativos, não violentos, abertos a experiências de corpo, sexo
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e gênero não previamente mapeadas e determinadas, não vinculadas a quaisquer
identidades ou direitos, mas capazes de fomentar relações e interações livres e críticas entre
indivíduos diferentes entre si. Foucault e o cinema de Assis e Lacerda nos ajudam a
compreender melhor essa dimensão simultaneamente ética, estética e política, de natureza
extrajurídica, que parece caracterizar certos movimentos sociais de nosso tempo,
particularmente aqueles orientados pela invenção de novos modos de vida pautados por
uma atitude crítica. Ontem como hoje, o deboche cínico, a criatividade espontânea e
instantânea, a contestação dos padrões normativos de gênero e de orientação sexual, tudo
isso parece amarrar aspectos de nosso presente e passado recentes, anunciando promessas
de um futuro menos violento e normalizado.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é colocar em questão a política de enfrentamento à
violência contra a mulher, tomando como ferramenta para esse exercício os conceitos de
gênero e judicialização da vida. Esse trabalho é possível a partir da inserção nesse campo
teórico e prático, articulando ações de ensino, pesquisa e extensão e assumindo o desafio de
desconstruir essas categorias, mas também utiliza-las de forma questionadora como
estratégias de intervenções nesse cenário. Desta forma, o conceito de gênero coloca em
questão a naturalização com que a categoria das mulheres é utilizada nesse contexto e os
efeitos que essa cristalização produz. Já a judicialização da vida permite problematizar as
formas contemporâneas de governo da vida através do modelo das práticas jurídicas,
incorporadas em situações e relações cotidianas que transbordam o próprio sistema
jurídico.
ABSTRACT: The objective of this work is to question the policy combating violence against
women, taking as a tool for this exercise the concepts: gender and legalization of life. This
work is possible from the insertion in these theoretical and practical fields, linking teaching,
research and extension actions and taking on the challenge of deconstructing these
categories, but also use them questioning them as intervention strategies in this scenario.
So, the concept of gender into question the naturalization with the women's category is used
in this context and the effects that this crystallization produces. Since the legalization of life
allows problematize contemporary forms of government of life through the model of legal
practices, embedded in everyday situations and relationships that overflow the own legal
system.
O objetivo deste trabalho é problematizar, a partir de dois conceitos teóricos judicialização da vida e gênero, algumas inquietações e análises produzidas na aproximação
e articulação com a rede de enfrentamento à Violência contra Mulher numa capital
nordestina. Inicio pensando na permanência ou insistência dessa temática – violência
contra a mulher – como objeto de pesquisa e intervenção. A permanência dessa temática
não como repetição ou constatação do mesmo cenário, mas como convite a pensar em
outras bases, ampliando o olhar em função da complexidade desse fenômeno. Além disso,
cabe pensar as condições de possibilidade dessas reflexões, enquanto situadas num
contexto de articulação entre pesquisa, ensino e intervenção. Ou seja, que nos convoca,
enquanto grupo acadêmico, a estudar, investigar, produzir conhecimento, mas também a
intervir, criando estratégias para transformar algumas problematizações teóricas em
práticas que instigam a autonomia dos sujeitos envolvidos.
Nesse sentido, tomo como ferramentas teóricas os conceitos de Gênero e
Judicialização da vida. A utilização dessas ferramentas teóricas foi pensada pelo caráter
desestabilizador das categorias a que elas se referem. Gênero nos convoca a pensar os
modos pelos quais as categorias de mulheres e homens permanecem atuando de forma
cristalizada e os modos de resistência. Já a questão da judicialização da vida possibilita
pensar as formas de governo das condutas contemporâneas que tomam como modelo
privilegiado as práticas jurídicas e as técnicas de produção de verdade dessas instâncias,
mesmo que em situações cotidianas.
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AINDA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER?
Inicialmente, é importante situar que o presente estudo se situa numa perspectiva
feminista e pós-estruturalista, inspirado na aproximação com as leituras de Judith Butler e
Michel Foucault. Esse posicionamento teórico que representa a ruptura com vários
conceitos cristalizados nos diferentes campos que tangenciam, já colocaria em questão o
ainda permanente uso das principais categorias que essa temática nos remete: “Violência”
e “Mulher”. A manutenção do uso dessas categorias, apesar do caráter instável que as
compõem, carrega o risco de fixação desses termos.
Entretanto, um olhar mais atento para essa temática parece ainda muito necessário
quando analisamos algumas informações: Quanto aos índices de violência contra a mulher,
a região nordeste do Brasil aparece com um destaque preocupante, tendo em vista que dos
10 piores estados brasileiros, quatro são da região nordeste: Alagoas – 2º lugar; Paraíba –
4º lugar; Bahia – 8º lugar e Pernambuco – 10º lugar (BRASIL, 2013).
Nesse sentido, o tema ainda se faz presente de maneira intensa. Mesmo assim,
registrar certo incômodo no uso ou manutenção dessas categorias possibilita tomá-las em
suspenso, ou seja, utiliza-la, mas com uma postura questionadora, colocando em questão
inclusive as condições que as tornam tão facilmente categorias explicativas. Tomaremos
algumas categorias da temática de violência contra a mulher de forma desconfiada,
deslocando-as das paradisíacas posições naturalizadas, mas habitando-as.
Não existe nenhuma forma de contestar esses tipos de gramáticas a não
ser habitá-las de maneira que produzam nelas uma grande
dissonância(...). A ideia não é baixar uma proibição contra o uso de
termos ontológicos mas, ao contrário, usá-los mais, explorá-los e resgatálos, submetê-los ao abuso, de modo que não consigam mais fazer o que
normalmente fazem (BUTLER em entrevista a PRINS e MEIJER, 2002, p.
159).
A necessidade da conexão entre o uso dessas categorias como ferramentas de
práticas psi e a tarefa radical de romper com essas próprias categorias cristalizadas e
naturalizadas que funcionam como operadores conceituais desse campo está atrelada às
condições institucionais e acadêmicas que sustentam esse trabalho e os projetos dos quais
ele provém. Nesse sentido, esse trabalho tem como condição de possibilidade e articulação
entre ensino pesquisa e extensão, com algumas nuances específicas em cada um desses
espaços. Essa discussão serviu na disciplina de “Intervenções em Processos Socioculturais”
em 2014 e como campo de estágio na disciplina de Prática Supervisionada do curso de
Psicologia.
Na pesquisa, optamos (no plural porque a pesquisa está vinculada ao programa
institucional de iniciação científica - PIBIC/UFAL e conta com três estudantes de graduação)
por analisar dois conjuntos de materiais. De um lado, as políticas públicas de enfrentamento
à violência contra a mulher e, de outro lado, as decisões jurídicas a respeito de violência
contra mulher, pesquisadas na jurisprudência estadual.
Do ponto de vista da extensão, foi construído um projeto nesta temática e que hoje
está vinculado ao programa BDAI/UFAL – Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico e
Institucional (conta com 6 estudantes). Nesse projeto estamos realizando mapeamento da
rede de políticas e instituições específicas de atendimento à mulher em situação de violência
e também a rede de políticas de saúde e assistência que servem de apoio a essa rede. Além
do planejamento da realização de Rodas de Conversa para a articulação da rede de
atendimento à mulher. Além do mapeamento, estamos realizando, em parceria com o
Juizado de Violência doméstica contra mulher, grupos de reflexão com indiciados em
processos em andamento no Juizado.
Nesses diferentes projetos e ações, além da intervenção direta e dos efeitos
esperados nos diferentes sujeitos envolvidos, a articulação dessas ações visa compreender
quais os desafios e embates na operacionalização do enfrentamento a violência contra
mulher e a potência de problematizar essa temática a partir dos conceitos de gênero e
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judicialização. Nesse sentido, fica clara a preocupação e o compromisso tanto teórico quanto
de intervenção e militância nesse campo.
No embate entre a necessidade de ações e práticas nesse campo e o aprofundamento
de algumas perspectivas teóricas se produz um campo fértil para algumas
problematizações. A partir dessa inserção acadêmica e institucional, a fertilidade desse
campo se concretiza em algumas inquietações, que buscarei dar conta aqui através do
aprofundamento de dois conceitos – Gênero e Judicialização da vida.

GÊNERO
Estamos no campo das políticas e ações de enfrentamento à violência contra a
mulher, tomando como fundamento legal a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria
da Penha. Tal fundamento legal explicitamente nomeia e, portanto, produz os sujeitos a que
se destina enquanto mecanismo de produção da vida, ou melhor de vidas sem violência – “a
mulher”.
Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe
sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em
situação de violência doméstica e familiar... Serão asseguradas às
mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida,(...)
(BRASIL, 2006).
Tomando esse fundamento legal, poderíamos nos questionar porque falar de gênero
e não de mulheres. Ou seja, trata-se de uma lei para “mulheres”. Mas será que a categoria
“mulher”, no texto da lei, pressupõe a estabilidade identitária? Qual seria esta pretensa
estabilidade que conseguiria dar conta de certa unidade-essência feminina, ou coletivopopulação de mulheres? Estaríamos diante da função dual do poder, conforme a análise de
Butler (2003), função jurídica e produtiva do poder? Ou seja, “a categoria das ‘mulheres’,
sujeito do feminismo, é produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de poder por
intermédio das quais busca-se a emancipação” (BUTLER, 2003, p. 19).
Butler (2003) propõe uma crítica genealógica à produção de sujeitos políticos, em
especial, à produção relacionada ao feminino e à categoria “mulheres”. Nessa crítica, alerta
para o processo de ocultação e naturalização das operações políticas que efetivam o
processo de construção política dos sujeitos. Numa “aparentemente” simples representação
de sujeitos, há um imbricado e simultâneo processo de produção desses sujeitos. As
ressalvas de Butler (2003) aos pressupostos presentes na discussão da produção e
ocultação de sujeitos políticos, mostram que há a invocação de um “antes” - premissa de um
sujeito anterior a ser representado e a invocação de uma identidade comum acionada pela
nomeação dessa categoria. Ambos os pressupostos retiram o caráter histórico das
categorias identitárias, assim como invisibilizam as diferenças e “intersecções com
modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente
constituídas” (p. 20).
Nesse sentido, o conceito de gênero parece ser útil, pois pode ser problematizado
não como sexo biológico, mas como “ferramenta teórico-metodológica e política para
questionar a produção de desigualdades sociais entre homens e mulheres” (MEYER, 2004,
p.13). Gênero inclui mulheres, mas o termo mulheres ainda se mostra problemático, porque
foi construído histórica e socialmente como forma de distinção de corpos a partir do sistema
binário.
Historicamente, gênero surgiu como conceito em oposição a sexo. Apontava para a
construção social, cultural, visto que a diferença sexual era tomada como da ordem da
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biologia, portanto, imutável. Entretanto, as reflexões conceituais foram se ampliando e
colocando em questão inclusive a concepção do sexo, o que possibilitou visibilizar o seu
caráter artificial. Colocar essa construção em pauta é visibilizar a fixação de posições em
diferentes espaços da política de enfrentamento à violência que colam a noção de vítima à
mulher e de agressor ao homem.
Nesse sentido, há uma construção social não apenas do gênero, mas também do
sexo. Não evidenciar essa construção, ou seja, “colocar a dualidade do sexo num domínio
pré-discursivo é uma das maneiras pelas quais a estabilidade interna e a estrutura binária
do sexo são eficazmente asseguradas.” (BUTLER, 2003, p.25). Além disso, a questão do
atravessamento de gênero não diz respeito apenas à mulher, mas a essa estratégia de
produção distinta de corpos humanos, evidenciando os jogos de poder.
Gênero conforme as problematizações de Butler (2003) é uma performatividade
“efeito de uma prática reguladora que busca uniformizar a identidade por via de uma
heterossexualidade compulsória” (p.57). Nesse sentido, gênero seria uma repetição, nem
sempre idêntica a si mesma, mas que cria uma ficção de unidade e coerência e que
constituem-se práticas reguladoras e naturalizantes dessas categorias. Socialmente,
construiu-se a ideia de que o gênero seria a expressão ou representação de uma unidade
interior, mas a ficção desta unidade, ou seja esse “todo” que chamamos de gênero seria
“constituído performativamente, pelas próprias expressões tidas como seus resultados”
(BUTLER, 2003, p. 16).
Quando trabalhamos no contexto da lei Maria da Penha – tanto do ponto de vista do
sistema jurídico quanto das políticas de enfrentamento à violência contra mulher, podemos
analisar o quanto essa compulsoriedade se faz presente - heterossexualidade compulsória
e também feminilidade e masculinidade compulsórias. À mulher, a sedutora posição de
vítima e ao homem, a poderosa posição de agressor. Uma colagem quase que instantânea.
Entretanto, será possível colocar essas posições em questão?
Se faz importante compreender a forma como as diferenças de gênero são
agenciadas a fim de produzir efeitos subjetivos. Colocar em evidência as estratégias
discursivas utilizadas para posicionar e produzir sujeitos conforme seus atributos de
gênero.
A categoria gênero não pode ser analisada de forma isolada, em especial sem o
questionamento das questões da sexualidade. Problematizar essa construção binária é
colocar em questão os limites das especificidades do que se direciona para homens e
mulheres, para pais e mães, para o masculino e feminino.
A noção binária de masculino/feminino constitui não só a estrutura
exclusiva em que essa especificidade pode ser reconhecida, mas de todo
modo a especificidade do feminino é mais uma vez totalmente
descontextualizada, analítica e politicamente separada da constituição de
classe, raça, etnia e outros eixos de relações de poder, os quais tanto
constituem a “identidade”, quanto tornam equívoca a noção singular de
identidade (BUTLER, 2003, p.21).
A coerência ou a unidade interna de qualquer um dos gêneros – homem ou mulher,
exige assim uma heterossexualidade estável e oposicional (BUTLER, 2003, p.45). Essas
desconstruções conceituais do binarismo de gênero poderiam colocar em questão a própria
necessidade de manutenção de políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Se o
conceito já ultrapassou a dicotomia entre masculino e feminino, o que significaria a
violência contra a mulher ou a violência de gênero?
Nesse sentido, Preciado (2010) nos põe a pensar que questionar esses termos:
masculino, feminino, homem, mulher, não seria negar a existência de certas marcas que se
concretizam em violência direcionada de forma mais intensa a alguns sujeitos, mas pensar
a violência. “O próprio Gênero é a violência, as normas de masculinidade e de feminilidade,
tal como as conhecemos, produzem violência... sejamos honestos: em uma cultura da guerra,
não equipar técnica e praticamente um conjunto da sociedade para ser capaz de ter acesso
a técnicas de agressão quando for necessário é discriminatório” (PRECIADO, 2010).
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Nessa lógica, poderíamos pensar se a própria lei de proteção à mulher não seria uma
lei que vitimizaria duplamente as mulheres – como alvo privilegiado da ação agressiva da
masculinidade e como alvo privilegiado da proteção e regulação jurídica? A provocação de
Preciado (2010): “é preciso dar armas às mulheres, posto que os homens estão armados”,
nos convoca a pensar se nossas alternativas e estratégias de intervenção residem apenas
nessas duas opções, ou manter práticas de proteção (que poderiam vitimizar e violentar)
ou de armamento à mulheres (mantendo a política de guerra sexual e binária da mesma
forma).

JUDICIALIZAÇÃO DA VIDA
O conceito de judicialização da vida permite colocar em questão os movimentos que
desembocam nas demandas jurídicas, mas que não estão restritos ao Direito e às suas
práticas e que se produzem também como regulação da vida, portanto, atrelado à
biopolítica. Muitas questões são atravessadas pela judicialização da vida no sentido de
regulamentar as relações sociais, como permanente (des)governo das relações cotidianas.
Tal reflexão permite compreender algumas possibilidades e limitações das negociações
entre os diferentes sujeitos que em determinadas situações chegam ao judiciário como
casos de violência doméstica.
A maneira pela qual, entre os homens, se arbitram os danos e as
responsabilidades, o modo pelo qual na história do Ocidente, se concebeu
e se definiu a maneira como os homens podiam ser julgados em função
dos erros que haviam cometido, a maneira como se impôs a
determinados indivíduos a reparação de algumas de suas ações e a
punição de outras, todas essas regras ou, se quiserem, todas essas
práticas regulares, é claro, mas também modificadas sem cessar através
da história – me parecem uma das formas pelas quais nossa sociedade
definiu tipos de subjetividade, formas de saber e, por conseguinte,
relações entre homens e a verdade que merecem ser estudadas
(FOUCAULT, 2005, p.20)
Tomar a temática da violência contra a mulher a partir da noção de judicialização e
dos processos de subjetivação busca dar conta de alguns fenômenos que chamam atenção
na articulação do discurso da Psicologia e do discurso jurídico, embate frequente nas
pesquisas e intervenções das quais provem esse trabalho.
Judicialização é um conceito que busca compreender o fenômeno de
demandar nas instâncias jurídicas a legitimação das relações cotidianas.
Além dos movimentos analisados nos próprio contexto do judiciário, a
judicialização rompe os limites do tribunal, quando “se incorporam e se
legitimam seus modos de operação, reproduzindo-se o controle, o
julgamento e a punição das condutas, em prol - assim é justificado - da
inviolabilidade dos direitos, do melhor interesse, da proteção e do bemestar de algumas vidas” (OLIVEIRA e BRITO, 2013, p.80).
É necessário colocar em questão a busca do judiciário como instância legitimada
para a resolução de conflitos e legitimadora de determinadas formas de resolução desses
conflitos na contemporaneidade. Nesse sentido, a judicialização da vida surge como
ferramenta para a problematização do presente, tendo em vista a amplitude alcançada pelas
práticas jurídicas. Nascimento e Scheinvar (2012) colocam em questão a “naturalização das
práticas judiciárias como o maior veículo para estabelecer as relações cotidianas, sejam elas
de ordem formal-institucional, como as de trabalho, administrativas e penais, sejam elas de
ordem afetiva, como as conjugais ou parentais” (NASCIMENTO e SCHEINVAR, 2012, p. 1).
A judicialização da vida tem essa potência como ferramenta teórica tendo em vista
que, as práticas jurídicas – que se concretizam no cenário dos tribunais do sistema
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judiciário, não se limitam aos tribunais. “O controle dos comportamentos e das populações
continua funcionando nesta rede de vigilância e correção em instituições como a escola, a
polícia, a psiquiatria, mas certamente vem transferindo seu poder decisório e seu objetivo
de prevenir e corrigir as virtualidades da infração para o poder judiciário” (LOBO, 2012,
p.29). À ampliação das demandas jurídicas se articula a ampliação das práticas jurídicas
como modelo de governo das condutas para além dos tribunais. As relações cotidianas
micropoliticamente tomam como forma de regulação e combinações as técnicas colocadas
em funcionamento nas formas jurídicas, através das técnicas de prova – desafios; inquérito
– reatualizar os atos, reconstituir e exame – construção de virtualidades, previsão de
comportamentos a partir do hábito e da noção de periculosidade. Nesse sentido, os
movimentos que desembocam na judicialização da vida não estão restritos ao Direito e as
práticas jurídicas.
No âmbito da política de enfrentamento à violência contra a mulher, a judicialização
se concretiza em práticas descritas como estratégias de prevenção. Essas práticas
transbordam o judiciário ou os juizados especializados e invadem a rede de outras políticas
– de saúde e assistência. Ampliando o olhar para as questões da violência de gênero e, dessa
forma, regulando pequenas práticas cotidianas que poderiam antecipar a prática da
violência. Há um jogo intenso entre os saberes psi e do direito no governo desses sujeitos,
entre patologização e criminalização, entre prevenção e determinação, a partir do foco da
Violência contra a mulher.
Deve-se ter em perspectiva que a criminalização das condutas cotidianas
e a judicialização da vida são correlativas da patologização das condutas
cotidianas e da medicalização da vida, todos eles aspectos fundamentais
da experiência contemporânea, imbricados no jogo da norma, colocando
em evidência formas sutis de governo das condutas, modos finos de
subjetivação e certa instrumentalização psicológica do exercício de poder
(PRADO FILHO, 2012, p. 110).
Assim como as categorias vinculadas às questões de gênero produzem identidades
no “simples” processo de descrição, também as práticas jurídicas, mesmo quando penetram
no cotidiano de forma mais pulverizada produzem subjetividades. Mas de que forma as
práticas jurídicas produzem esse sujeito? As noções jurídicas de poder “parecem regular a
vida política em termos puramente negativos – isto é, por meio de limitação, proibição,
regulamentação, controle e mesmo, “proteção” dos indivíduos relacionados àquela
estrutura política, mediante uma ação contingente e retratável de escolha” (BUTLER, 2003,
p.18). Essa análise equivocada produz o clamor à emancipação feminina, estratégia eu tende
ao fracasso.
O fracasso se dá porque os termos dessa produção não são negativos e totalitários
continuamente. Ou seja, no discurso jurídico os lugares de sujeito são múltiplos – vítima,
agressor, reclamado, reclamante, homem, mulher, pai, mãe e a linguagem, assim como essas
categorias também “escorregam”. Além disso, pela própria forma como podemos conceber
o poder nas concepções Foucaultianas, o poder produz, ele regula também positivamente,
governa produzindo formas de viver.
As práticas judiciárias continuam a definir tipos de subjetividades e a
perpassar as formas de relação entre homem e verdade nas sociedades
contemporâneas. As normas, leis, riscos, previsões e punições
encontram-se enraizadas nos modos de vidas, em que cada um deve gerir
sua existência impecavelmente e fiscalizar a gerência do outro, para o
caso de ela apresentar alguma falha ou problema que demande uma
intervenção jurídica. Nesse sentido, também compreendemos a
judicialização como a produção de subjetividades aprisionadoras,
moralizantes, que vigiam e julgam a si mesmas e às demais, fortalecendo
as biopolíticas que homogeneízam e delimitam os modos existenciais
(OLIVEIRA e BRITO, 2013, p.86).
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Desconstrói-se a perspectiva comum de que o poder subordina os sujeitos desde
fora. Para Foucault e assumido também por Butler, o poder é algo que constitui o sujeito.
Siguiendo a Foucault, entendemos el poder como algo que también forma
al sujeto, que le proporciona la misma condición de su existencia y la
trayectoria de su deseo, entonces el poder no es solamente algo a lo que
nos oponemos, sino también, de manera muy marcada, algo de lo que
dependemos para nuestra existencia y que abrigamos y preservamos en
los seres que somos (BUTLER, 2001, p. 12).

PENSANDO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM OUTRAS BASES: BASES
ESCORREGADIAS
Compreender e questionar essas categorias, de gênero e de judicialização nos coloca
alguns embates teóricos e políticos. Do ponto de vista dos embates teóricos nos impõe a
suspensão de alguma estrutura conceitual para que possamos operar com essas
concepções, mesmo que as assumamos como instáveis e frágeis. Do ponto de vista político
nos coloca certos paradoxos, como discutido por Joan Scott
Na lógica, um paradoxo é uma proposição que não pode ser resolvida e
que é falsa e verdadeira ao mesmo tempo. O exemplo clássico é a
afirmação do mentiroso: “Eu estou mentindo”. Na Retória e na Estética,
paradoxo é um signo da capacidade de equilibrar, de forma complexa,
pensamentos e sentimentos contrários, e, assim, a criatividade poética. O
uso comum emprega “paradoxo” para designar uma opinião que desafia
a ortodoxia prevalente, que é contrária a opiniões preconcebidas (SCOTT,
2005, p.14).
Nesse sentido, a atuação política no contexto da Lei Maria da Penha é paradoxal, nos
impõe lutar por ela, mas também destrui-la Reivindicar a sua plena implantação, mas
denunciar as linhas de exclusão que ela carrega quando é interpretada de forma restrita ao
que se convencionou chamar de sexo biológico. Nos demanda a utilização de estatísticas
para salientar a sua importância e a presença de violências tão marcadas do ponto de vista
do gênero, mas também nos convoca a questionar os números, rompendo com a categoria
de mulher vítima e vulnerável atentando para as intensas resistências cotidianas e
micropolíticas. Nesse sentido, trabalhar ainda com a violência contra mulher é permanecer
num contexto bastante demarcado, mas experimentar novas ferramentas teóricometodológicas.
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RESUMO: As mulheres figurem, desde algum tempo, no cenário educacional, como legítimas
para o ensino de crianças. O retorno dos homens à Educação Infantil traz uma
desestabilização das representações normativas que definem o status ontológico da
educação das infâncias - não somente como um fazer de mulheres, mas um lugar para
mulheres. Nosso objetivo foi mapear os enunciados sobre trabalho docente, gênero e
sexualidade nos principais documentos regulamentadores da Educação Infantil. Nossa
aposta investigativa seguiu em problematizações a partir da agonística social da
feminização na educação das infâncias. Desconfiados de que a legitimação das mulheres
como supostamente destinadas para ocuparem a docência de crianças trata-se, na verdade,
de um agenciamento destas em função da manutenção de certa concepção de infância
erigidas a partir de dispositivos de gênero e sexualidade, para administrar as infâncias,
apostamos na evidência de um jogo discursivo que configura a criança como ser puro e sem
desejos sexuais. Esta é uma pesquisa qualitativa, orientada teórico-metodologicamente a
partir do campo dos estudos culturais e de gênero, em seu viés pós-estruturalista e em
diálogo com estudos foucaultianos na educação. Apresentamos recortes de uma genealogia
sobre a constituição da educação infantil como lugar generificado/r, a partir da análise de
documentos oficiais de políticas públicas para Educação Infantil. As entradas de
problematização que construímos neste percurso investigativo apontam que os
documentos analisados sustentam uma lógica de subjetivação do docente que trabalha com
crianças, por meio de dispositivos de gênero e sexualidade que aprisionam a figura da
mulher-professora. O campo da Educação Infantil se configura como um campo em disputa,
e neste cenário proliferam enunciados essencializadores que trabalham na hierarquização
das competências por gênero, produzindo como efeito regulador a participação “alienígena”
dos homens nos processos educativos das infâncias.
PALAVRAS-CHAVE: Heteronormatividade. Educação Infantil. Políticas Públicas.
ABSTRACT: Women appear, since some time ago, in the educational scenery, as legitimate
ones for teaching children. The return of men to the Childhood Education brings a
destabilization of normative representations that define the ontological status of the
education of childhood - not only as a work for women, but as a place for women. Our goal
was to map the statements about teaching work, gender and sexuality in the main
regulatory documents of childhood education. Our investigative bet was based on
problematizations from the social agonistic of feminization of the education of childhood.
Suspicious that the legitimacy of women as allegedly intended to fill teaching children it is
actually an assemblage of them due to the maintenance of certain conception of childhood
erected from gender and sexuality devices to manage childhoods , we bet on the evidence
of a discursive game that sets the child as a pure human being and with no sexual desires.
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This is a qualitative research, theoretical and methodological driven from the field of
cultural studies and of gender in its post-structuralist bias and in dialogue with Foucault
studies in education. We present a genealogy scrapbook about the constitution of childhood
education as a genderer place, based on analysis of official documents of public policies for
Childhood Education. The entries of problematization that we build through this
investigative route point out that the documents analyzed hold a teaching subjectivity logic
of the teacher that works with children through gender devices and sexuality that trap the
image of the woman teacher. The field of childhood education is configured as a field in
dispute, and in this scenery proliferate essencializer statements that work in the hierarchy
of skills by genre, producing as regulatory effect the participation "alien" of men in
educational processes of childhood.
KEYWORDS: Heteronormativity. Childhood Education. Public Policies.

INTRODUÇÃO
Este estudo analisa a emergência da Educação Infantil enquanto lugar para
mulheres. Buscamos compreender as articulações discursivas que objetivam e
territorializam a figura da ´mulher professora´1. O trabalho de pesquisa cartografa2 os
processos e fluxos discursivos no assujeitamento e normalização do trabalho docente, em
sua relação com a inteligibilidade social a partir de gênero e sexualidade no território das
políticas públicas para a educação.
Enquanto instituição, as escolas surgiram com o objetivo de adaptação dos sujeitos,
normatização e balizamento de comportamentos sociais (PATTO, 1987), a partir do
pressuposto de que existe uma essência humana comum a todos, mas com características
específicas quando toca às questões de gênero: o ser homem, o ser mulher. Isso possibilitou,
e possibilita ainda hoje, a ação de dispositivos de subjetivação e normatização dos
comportamentos e condutas, sobretudo a parir da normalização da vida (FOUCAULT,
2010b) – nos termos de uma biopolítica, em sua articulação produtiva por meio do
dispositivo da sexualidade.
O estudo ora desenvolvido se articula teórico-metodologicamente com os
referenciais Pós-críticos em Educação e toca o campo dos estudos de gênero e sexualidade
desde a emergência de pedagogias culturais e processos de normalização no campo
educacional. Ocupo-me de um trabalho em perspectiva genealógica (DREYFUS e RABINOW,
2013) sobre a constituição da educação infantil como lugar generificado(r), a partir da
análise de documentos oficiais que regulam e regulamentam o trabalho das/dos
educadoras/res, nos termos de Gil (1999).
Dentre os documentos3 sobre os quais me debrucei encontraram-se as Leis de
Diretrizes de Bases da Educação Nacional (Leis 4.024/61, 5.692/71, 9.394/96), o Plano
Nacional de Educação – proposta do executivo ao Congresso Nacional (BRASIL, 1998a), os
Subsídios para credenciamento e funcionamento de instituições de educação infantil,
volume I (BRASIL, 1998b) e o volume II (BRASIL, 1998c), bem como os Referenciais
Curriculares Nacionais para a educação infantil.
A produção dos dados nesse trabalho, em coerência com os pressupostos teóricos já
apresentados, se constituiu através das vias da análise de discurso foucaultiano como
discutido por Fisher (2012), considerando que a linguagem é sempre performativa.

1Ao

me referir a todas/os que atuam como docentes, usarei o/a. Mas quando estiver me referindo
somente a uma posição, como homem ou mulher, utilizarei apenas uma inflexão. A professora ou o
professor, por exemplo.
2 Cartografia, neste trabalho, é situada enquanto posição política e não metodológica.
3 Os documentos mencionados a seguir são, em sua grande maioria, (re)produzidos pelo Ministério
de Educação (MEC) do Brasil, e disponíveis no site do mesmo, sob o domínio público.
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1 EDUCAÇÃO DAS INFÂNCIAS: UM MOVIMENTO DE PRODUÇÃO A PARTIR DA
CONSTRUÇÃO DA SEXUALIDADE MODERNA
Conjecturando sobre o verbete “ensino” para além da institucionalização da
educação na idade média (GAUTHIER, 2010), poderemos chegar à conclusão de que esta, de
uma forma ou de outra, sempre esteve presente em todas as civilizações humanas, mesmo
as mais antigas, e que as crianças estariam inseridas nesse contexto. Assim, o ensino de
crianças sempre teria existido já que o ´Homem´ repassa para sua posteridade, de forma
intencional, os saberes por ele adquiridos.
Mas quando tratamos da educação como aquela capaz de produzir uma “estética do
bem viver”, ou como lugar para que se apreenda aquilo que fora descoberto pela
humanidade e acumulado ao longo do tempo, a educação formal, então veremos que nem
sempre as crianças foram alvo dessa perspectiva. Educação em sua dimensão informal,
sempre existiu para mulheres e homens, adultos ou crianças. Claro que falo da faixa etária
correspondente à infância a partir do olhar de hoje, mas cientes de que, na antiguidade, esta
não obedecia ao mesmo tempo cronológico que hoje e até mesmo não existia enquanto
conceito.
A economia educativa, como citado, surgiu com a modernidade. A educação
administrada, com objetivos e metas pensadas antecipadamente, com currículo prédefinido, registros burocráticos e com uma perspectiva de articular o viver e o bem viver,
se configurou como estratégia funcional que teve seus primeiros ensaios na idade média, no
interior das catedrais (TARDIF, 2010).
Nessa época é que se vê surgir a figura dos primeiros professores, se consideramos
o argumento de Durkheim (1995b). Nesta referência as escolas teriam surgindo na Idade
Média. Os professores eram sempre padres, portanto homens. A própria conjuntura da
época não permitia que fosse diferente já que a educação era clerical/patriarcal e a
educação de mulheres estava voltada para o casamento e para as relações familiares
(RECHIA et alii, 2006). O fato é que a educação formal, em suas origens, tanto no que se
refere ao fazer docente quanto à dimensão epistemológica, como fica claro na análise da
obra de Gauthier e Tardif (2010), sempre foi protagonizada por homens e entre seus alunos
habitavam adultos e também faixas etárias hoje enquadradas na categoria infância.
As instituições especificamente de educação infantil só surgiriam algum tempo
depois em “estreita relação com as questões que dizem respeito à história da infância, da
família, da população, da urbanização, do trabalho e das relações de produção”
(KUHLMANN JR, 2007). O que faz perceber que lidar com esta categoria requer olhar para
uma teia emaranhada e complexa, bem como para as nuances que proporcionaram a
inserção da mulher na educação de crianças.
O século XIX foi marcado pela difusão das instituições pré-escolares (maternais,
creches e jardins de infância4). Essas instituições mantinham um caráter assistencialista,
fortemente influenciado pelo discurso higienista presente neste século. Segundo Kuhlmann
Jr. (2007), “a creche era considerada uma escola: de higiene, de moral e de virtudes sociais”
(p. 74). Esta perspectiva higienista na educação veio contribuir para a ideia de educar e
cuidar que temos hoje e que é objeto desta análise.
Duas coisas foram marcantes no início da educação infantil: a revolução industrial
que demandava cada vez mais mão de obra e nesse contexto as mulheres surgiam como
necessárias e desejadas por serem mão de obra fabril mais barata. Além disso, o advento da
lei do ventre livre que segundo Kuhlmann Jr. (2007) “trazia um problema para as donas de
casa, em relação à educação das crianças de suas escravas” (p. 80).
Em relação ao fato de as mulheres se tornarem mão de obra para a indústria Miguel
(2013) argumenta que

Creches, escolas maternais e jardins de infância tinham distintivos entre si, mas aqui os abordarei
como sinônimos já que na atualidade todos constituem o que chamamos de Educação Infantil e é
sobre a história desta que estou tratando.
4
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Com a Revolução Industrial, no século XIX, e o crescimento das cidades,
tornou-se cada vez maior a necessidade de mão-de-obra para trabalhar
nas indústrias. Surgiu desta forma o trabalho feminino, e as mulheres
que antigamente se dedicavam somente aos afazeres domésticos e aos
cuidados com os filhos, passaram a ter de trabalhar fora de casa, nas
indústrias. A sociedade encarregou-se do cuidado com as crianças –
foram criadas, então, as primeiras creches e instituições de cunho
assistencial, onde as crianças permaneciam, enquanto suas mães
trabalhavam. Foram essas instituições, destinadas à guarda dos filhos das
mulheres que trabalhavam fora de casa, que deram origem à pré-escola
atual (p. 2).
Esta demanda por mão de obra feminina acabava por deixar as mulheres numa
situação de conflito. Divididas ente a necessidade de trabalho pelo dinheiro e a
maternidade, as indústrias entenderam que o discurso de que a educação das crianças era
responsabilidade da mãe (KUHLMANN JR. 2007). Assim, logo se encontrou um “jeitinho”
para solucionar tal situação. Os donos de indústrias passaram a manter nas proximidades
e por vezes no interior das indústrias, instituições assistencialistas – as creches. Escolas que
iconizavam a professora como a figura da mãe, uma segunda mãe.
Zalina Rolim (apud. KUHLMANN JR., 2007) nos apresenta uma música para cantar
na entra dos jardins de infância que demonstra satisfatoriamente isso:
Duas mamães eu tenho, Sei que ambas me têm amor sem fim.
Uma lá em casa, hoje deixei, Outra me espera no Jardim. E a tanto amor
corresponder Sabe com força o coração. Amar é ouvir e obedecer, Amar
também é gratidão (p. 108).
Muitos são os autores/as, dentre eles Louro (1986; 2008) e Kuhlmann Jr. (2007),
que nos informam elementos que nos permitem perceber a construção dos espaços para
educação de crianças como sendo lugares destinados às mulheres. Se relembrarmos que a
educação na perspectiva funcionalista deveria atingir a todos (famoso princípio da
educação para todos) e que a educação de crianças seria, ao mesmo tempo, caminho seguro
para a “unidade nacional” (VASCONCELOS, 1996) e possibilidade de “cuidado” das crianças
para que suas mães possam ocupar o chão de fábrica (KHULMANN JR, 2007), poderemos
facilmente entender o porquê da existência deste espaço. A educação das infâncias pôde ter
sido atribuída às mulheres, já que a partir da convocação capitalista, as mulheres
trabalhadoras necessitariam de alguém que lhes substituíssem a altura. Seria uma espécie
de segurança para a adesão à convocação das indústrias, uma espécie de “não tenha medo!
Outra mãe cuidará de seu filho”.
Se era da mãe a responsabilidade primordial da educação da “pequena infância”
(KHULMANN JR, 2007, p. 13), então agora teríamos uma segunda mãe na escola: a
professora. Nasce ai a ideias de que as escolas de crianças deveriam ser “maternidades
espirituais” (p. 109), tanto é que
desde sua gênese na Europa, século XVIII, inspirada nas ideias de seus
precursores Rousseau (1712 – 1778), Pestalozzi (1746 – 1827) e Froebel
(1728 – 1852), o criador do Kindergarten (jardim‐de‐infância) na
Alemanha, que a educação infantil tinha como uma de suas principais
características a presença unânime da mulher na condição de educadora
nata. Estes autores viam na mulher/mãe todas as qualidades necessárias
para educar as crianças, aliás, segundo eles, somente ela estava apta para
atuar eficazmente na educação da primeira infância (p. 14).
Desde então, uma série de discursos construídos a partir do cenário de expansão do
regime econômico capitalista e liberal foram sendo disseminados de forma a construírem
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cada vez mais um novo território onde as mulheres pudessem fincar seus pés como
profissionais.
No final do século XIX, as mulheres já tinham acesso à educação formal, embora esta
fosse direcionada ainda para os papéis desempenhados pela mulher na sociedade da época
(Louro, 2008). Homens e mulheres teriam que saber, basicamente, “ler, escrever e contar,
saber as quatro operações, mais a doutrina cristã” (p. 54), além de alguns conhecimentos
específicos e diferenciados seguindo o gênero de cada um. Foi também essa educação
mínima que contribuiu para que as mulheres se achegassem às escolas.
Mas para ser professora de crianças, ao menos no cenário brasileiro, era exigido das
mulheres algo para além dos saberes “formais”. Seriam nomeadas mestras dos
estabelecimentos “aquelas senhoras que por sua honestidade, prudência e conhecimentos
se mostrarem dignas de tal ensino, compreendendo também de coser e bordado”
(SAFIOTTI, 1979 apud. LOURO, 2010). Isso permite ver a articulação de enunciados que
passou a fazer parte do cotidiano de todos e todas, materializando discursos. O que se pode
ver é um princípio discursivo a partir dos novos modelos de sexualidade que exigiam certas
posturas públicas credibilizantes.

2 UM SER PARA A INFÂNCIA: OS AGENCIAMENTOS DA MULHER
PROFESSORA/MÃE/CASTA/ESSENCIALMENTE BOA
Seguindo o pressuposto de que as mulheres são aquelas que possuem sensibilidade
maternal, “existe a compreensão de que o cuidar e o educar de bebês e crianças pequenas
não são tarefas masculinas. Desse modo, considerando tais atribuições como tarefas
femininas, historicamente a educação infantil foi se configurando em um espaço
eminentemente de professoras” (LOPES e NASCIMENTO, 2012, p. 2).
O que dizer da ênfase na maternidade, que deveria ser assumida pelas professoras,
mesmo as solteiras?
Se considerarmos que “aos homens caberia enfrentar a
competitividade no mundo público, enquanto as mulheres deveriam continuar voltadas
para o privado, tendo na maternidade o ponto definidor da feminilidade” (MATOS, 2003, p.
123), entenderemos o porquê de mesmo as solteiras já serem vocacionadas para a
“maternidade espiritual”. E, mesmo que supostamente, a possibilidade de ser professora
representasse certa ascensão social, as mulheres continuariam sendo as mães e não as
profissionais.
Alguns outros fatores também poderiam ser discutidos na trajetória de constituição
da educação infantil como um lugar para mulheres, tais como: os homens migrarem para
profissões mais rentáveis e o fato de o caráter vocacional da docência infantil demandar
uma abnegação a qual os homens não estariam dispostos. Mas, como esta é uma pesquisa
interessada, isto é, que tem “origem numa trajetória histórica específica” (LOURO, 2012, p.
23) com pretensões de mudança, prefiro apostar em outro caminho.
Segundo Ariès (1981), antes da “descoberta” da infância, a iconografia medieval
tratava apenas de motivos religioso e os anjos eram sempre representados por figuras de
rapazes bonitos. Com o passar do tempo estes (os anjos) foram tomando feições de crianças.
Embora essa forma de representação dos anjos tenha surgido ainda no medievo, é fácil
cogitar que essa tradição tenha passado para os séculos futuros e, com a formação do
conceito de infância no século XVII, esta imagem tenha sido também transposta para as
crianças. Podemos perceber resquícios desta tradição ao presenciarmos o enterro de uma
criança bem pequena. Diz-se a velar e enterrar um anjinho.
Não posso deixar de tratar aqui da contribuição de Rousseau (2001) para essa visão
de homem/criança ao defender que os homens nascem bons. E aqui eu acrescento puros,
imaculados, anjos. A sociedade os corromperia. Esse fundamento parece ir ao encontro ou
manter resquícios da tradição medieval em pleno século XVIII por remontar aos ideais
contidos na Bíblia (2002) no evangelho quando diz: “Em verdade vos declaro: se não vos
transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no Reino dos céus (Mt 18,
3). Ou ainda: “Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o Reino dos céus
é para aqueles que se lhes assemelham” (Mt 19, 14). Abro um parênteses para registrar o
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quanto é possível imaginar porque Freud (1981), no início do século XX, causou tanto
escândalo ao propor uma teoria sobre a sexualidade infantil.
A criança, a partir de então, claro que não fora de imediato, passa a ser vista como
um ser puro e cuja pureza deveria ser preservada. Sobretudo combatendo as práticas
despudoradas da idade média e que ainda perduravam até o século XVII. Nesta época,
conforme Foucault (2011), haviam “gestos diretos, discursos sem vergonha, transgressões
visíveis, anatomias mostradas e facilmente misturadas, crianças astutas vagando, sem
incômodo nem escândalo, entre os risos dos adultos: os corpos ‘pavoneavam’ ”(p. 9). Mas,
a partir do século XIX, uma nova moralidade passa a regular adultos e crianças, fortalecida
pela configuração da família nuclear, que encerra e conjugaliza a sexualidade.
Se na Idade Média, conforme Segundo (2003) “não havia objeção à liberdade e
intromissão das crianças em assuntos sexuais" (s.p.), nem estes eram prejudiciais ao seu
desenvolvimento, na Modernidade isso seria combatido pelo discurso que situa a criança
como pura e o adulto como pecaminoso. A Modernidade com seu dispositivo de
administração do sexo (FOUCAULT, 2010b) regula o que se pode ou não fazer na frente das
crianças e com elas. A escola é eleita como o lugar para a materialização dessa moralidade
(DURKHEIM, 1995a).
Para entender melhor como se davam as práticas sexuais na Idade Média, alguns
relatos demonstram como as crianças, segundo Ariès (1981), por não se diferenciarem dos
adultos, eram objetos de prazer e incentivadas a práticas eróticas. Ariès conta-nos que Luís
XIII, quando tinha apenas um ano de idade, "muito alegre, anota Heroard (o médico de Luís
XIII), ele manda que todos lhe beijem o pênis" (p. 125), o que era motivo de diversão para
todos. Outro relato de Ariès, na mesma obra, também do diário de Heroard diz : "a
Marquesa (de Verneuil) muitas vezes punha a mão embaixo de sua túnica; ele pedia para
ser colocado na cama de sua ama, onde ela brincava com ele e punha a mão embaixo de sua
túnica" (p. 126). Ariès ainda traz outro relato do mesmo diário que nos permite perceber
mais nitidamente como a moralidade medieval era realmente outra:
"ele e Madame (sua irmã) foram despidos e colocados juntos com o Rei,
onde se beijaram, gorjearam e deram muito prazer ao Rei. O rei
perguntou-lhe: - Meu filho, onde está a trouxinha da Infanta? - Ele
mostrou o pênis dizendo: - Não tem osso dentro, papai. - Depois, como
seu pênis se enrijecesse um pouco, acrescentou: - Agora tem, de vez em
quando tem" (p. 126).
Para Segundo (2003), somente no século XVIII esta práticas começariam a ser
censuradas. Mas, à época destes fatos, pensava-se ser a criança impúbere em relação a estes
fatos não fazendo, tais atos dos adultos, nenhum sentido sexual para elas. Segundo (op. cit)
considera que os ideais moralistas objetivavam intervir nos comportamentos sociais que
expunham as crianças conteúdos sexuais, inaugurando uma série de ações pedagógicas de
contenção desses atos, dentre eles o sentimento de culpa como meio de incutir a norma.
Mas o que seria necessário para o sucesso dessas ações? "A escolha dos colégios (educação)
como espaço de atuação e a repressão aos jovens mediante ensaios moralistas e castigos
corporais" (p. 8), afirma.
Mas o que isto tudo tem a ver com minha aposta acerca da feminização da educação
infantil? Entendo que neste campo atuam inúmeras forças e o que apresentarei mostra-se
como um dos muitos olhares por meio dos quais se pode mirar (remontando à ideia de
miragem, imagem delirante que se modifica a partir de nossos devaneios e que por isso
nunca é fixa) estas construções discursivas.
Retornando os estudos de Louro (2008), também por volta do século XIX (que sob
meu olhar não é mera coincidência) no Brasil, e creio que também nos outros países do
mundo, começam a ecoar vozes que afirmavam terem as mulheres, por natureza, “uma
inclinação para o trato com as crianças” (p. 450). Louro aponta este discurso como
justificativa pra a saída dos homens da educação infantil. Diria mais: este discurso
territorializava a mulher como destinada a este lugar. “A partir de então passam a ser
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associadas ao magistério características tidas como ‘tipicamente femininas’: paciência,
minuciosidade, afetividade, doação” (LOURO, 2008, p. 450).
O que presenciamos é como nos afirma (LOURO, 2008) que, através de uma série de
dispositivos ia se construindo “um jeito de ser professora” (p. 460) através da eleição de
características que tocavam seu corpo, seu modo de vestir-se, a descrição em relação sua
própria vida, a vivência de bons costumes, sua conduta moral. Para a época tudo isto era
modelo próprio da mulher. Ela era dotada das ditas “características naturais femininas” (p.
463), numa articulação discursiva que inteligibiliza os corpos.
Assim, haveria uma clara oposição entre a vida da mulher e do homem. Enquanto a
mulher é pura, o homem é devasso, desregrado, volupioso, entregue às paixões. Os homens
ofereceriam grande risco à pureza e ingenuidade das crianças. O discurso sobre a
sexualidade produz os corpos e os sujeitos infantis e produz ao mesmo tempo a figura que
seria a guardiã dos sujeitos e de seus corpos.
Neste sentido, enquanto Louro (2008) considera que as escolas normais se
constituíram enquanto espaços para transformar meninas/mulheres em professoras, vejo,
na verdade, um movimento produtivamente generificador, onde ser mulher se constituía
enquanto condição anterior a ser professora. Desta forma, as escolas normais não
transformavam meninas/mulheres em professoras, mas sim operavam como lugar de
captura dos corpos das mulheres e de sua sexualidade para fazê-las, não somente
professoras, mas exatamente mulheres. E esse movimento é operado a partir do aparato
discursivo moderno acerca da sexualidade e da sexualidade infantil.
Se em parte concordo que a feminização da educação infantil, embora traga em sua
constituição mescla de discursos que tocam a precarização do trabalho, as lutas feministas
por equidade social das mulheres, e o acesso delas ao ensino formal que lhes era negado
pela sociedade patriarcal, o que nos parece realmente é que a feminização da Educação
Infantil, para além disto, se constitui enquanto produto de um discurso sobre a sexualidade
que agencia uma categoria de gênero (as mulheres) em função da defesa/cuidado de outro
sujeito sexual moderno: a criança.

3 OS ENUNCIADOS QUE PRODUZEM O/A PROFESSOR/A DE EDUCAÇÃO INFANTIL:
REVERBERAÇÕES DOS DOCUMENTOS LEGAIS REGULAMENTADORES DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA
No caso específico do Brasil, em se tratando de educação infantil, somente bem
recente é que vimos os aspectos jurídico-legislativos surgirem no cenário educacional. O
que nos leva a entender que as forças que atuavam na construção da educação infantil, de
seus espaços, de seu currículo, do ser criança e do ser professor/a advinham das operações
de forças culturais, sociais, médicas e religiosas, assumidas como legítimas e dadas numa
postura dogmática. Assim, o que se apresenta, é que a generificação da educação infantil é
bem anterior aos processos legislativos desse nível de ensino. Ele é, na verdade, moral e
não jurídico, em seu sentido estrito.
A partir do olhar sobre os documentos em questão nesse trabalho, pude constatar
que na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961,
nem mesmo se fala de educação infantil; remontando ao fato de que toda atenção dada às
crianças menores de 6 anos era por via assistencialista (principalmente pelas grandes
empresas) e/ou voluntarista (leiga ou religiosa) o que corroborou para que as instituições
maternais e/ou pré-escolares fossem ligadas ao cuidado (KUHLMANN, 2007).
No entanto, algo no Art.16 da referida lei chamou atenção. Os níveis mais baixos de
escolarização da época para receberem reconhecimento dos governos estaduais para
funcionarem deveriam atender a certas condições e, dentre elas, a de que seus profissionais,
diretor/a e todo o corpo docente, tivesse idoneidade moral (BRASIL, 1991, Art. 16, § 1º).
Para que serviria a idoneidade moral? Para se ter prestigio social ou receber uma
premiação do governo? Acreditamos que esta noção de idoneidade moral era pré-requisito
porque se tratava de uma garantia de que as crianças não estariam expostas a um pervertido
(e aqui cabe tudo o que essa palavra der conta). Esse era o grande diploma, a via de entrada
para a profissão docente nas escolas primárias e que logo que a legislação educacional
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atingiu a educação infantil passou a ser o balizador também desta. E mais ainda dela uma
vez que o discurso médico e a nova visão sobre a infância apresentavam os infantes como
muito vulneráveis, ao mesmo tempo que puros.
É certo que não se teve problemas ou contestações quando a educação infantil
também passou a ser regida pelas normas de moralidade. Afinal as mulheres, ícones de
candura, delicadeza e confiança, já eram as legitimadas para esses lugares. O que ocorreu,
parece-nos, foi que o discurso jurídico se alinhou com os outros discursos que já operavam
produzindo as infâncias, as escolas para as infâncias e as melhores pessoas para “cuidarem”
delas. Daí é que entendemos que antes de uma precarização, antes de uma regulamentação
legislativa, a mulher educadora e a feminização da educação infantil foi produzida por
discursos sócioeconômicos e moralidades-científico-religiosas, numa articulação
amalgamada pela verdade médica (e porque não dizer também psicológica), pelo
dogmatismo religioso, pela lógica de mercado e pelas posturas heteronormativa e sexistas
advindas das três. As escolas maternais foram a “construção segura” para a atuação do
dispositivo da sexualidade. Observamos que na LDB de 1971 nem se chega a cogitar o perfil
do educador ou os critérios para reconhecimento de creches ou pré-escolas. Era autoevidente, dogmático. Afinal, as crianças deveriam ser “cuidadas” nas escolas maternais ou
por jardineiras no jardim de infância.
O “avançar” da história política brasileira, com o advento da Constituição de 88,
trouxe consigo as discussões de educadores/as que desejavam universalizar a educação
infantil e dar-lhe um caráter mais educativo e não assistencialista. Mas, no entanto, se a
partir de 88 as crianças de 0 a 6 anos passam a ser pessoas de direito à educação, estas
continuaram sendo atendidas em creches ou pré-escolas (nomes mantidos até hoje) que
carregavam as mesmas perspectivas e nomenclaturas (escolas maternais e jardins de
infância).
Reclamava-se muito que as creches e pré-escolas eram excessivamente
assistencialistas, pois se centravam no cuidado, e que as novas perspectivas deveriam seguir
em direção às dimensões educativas. Mas o que foi feito foi apenas uma ampliação das
diretrizes para a educação infantil, que agora teria de educar e cuidar.
Muitos argumentos, inclusive fundamentados na psicologia do desenvolvimento,
foram utilizados em defesa da manutenção das perspectivas do cuidado na educação das
infâncias. Mas o que se percebe é a força de um discurso bem configurado e poderosamente
operante que mais que cuidar de corpos e higiene cuida de instaurar um bem viver, uma
estética do humano (MANSANO, 2009) - a partir da tentativa de fabricar a infância e mantêla aos moldes da modernidade, já que estamos falando de infância enquanto categoria
história (ARIÈS, 1981).
Se me detive (e me deterei) um pouco sobre as expectativas articuladas acerca do
que se espera da educação infantil e desta como um lugar para a produção da infância é
porque considero que isso está diretamente entrelaçado com os/as profissionais
produzidos/as para ocuparem legitimamente esses espaços. Vejamos então outras
articulações discursivas que ao produzirem a educação infantil também fazem emergir o
profissional para ela.
Durante certo tempo viu-se a personalidade enquanto um constructo que se
desenvolvia em uma faixa etária específica, que atingia a infância, e depois tudo na vida
psicológica de uma pessoa seria consequência dessa formação da personalidade. Isto serviu
de defesa do cuidado com a infância. E, ao contrário do que se argumenta, o cuidado de que
se fala em educação (considerando as múltiplas alocações desse conceito) não é focado
apenas na integridade física das crianças, mas nas construções do eu, como podemos ver a
partir do discurso do PNE que inaugurou a década da educação: “A essa determinação segue
a melhor pedagogia, porque é nessa idade, precisamente, que os estímulos educativos têm
maior poder de influência sobre a formação da personalidade e o desenvolvimento da
criança. Trata-se de um tempo que não pode estar descurado ou mal orientado, (BRASIL,
2000, s.p.)”.
Gostaria de destacar desse texto os elementos produtores da docência na educação
infantil. São eles: “a melhor pedagogia”, “formação da personalidade”, “mal orientado”.
Vistos isoladamente esses enunciados talvez possam produzir um sentido diferente do
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assumido aqui. No entanto, e considerando que as perspectivas educacionais advindos com
a Constituição de 88, não foram capazes de superar o histórico determinismo
heteronormativo e a moralidade que se instaurou com ele. Observamos o trabalho de feitura
de um discurso que diz qual a melhor pedagogia, que personalidade se quer formar e
aquele/la que poderia melhor orientar tal processo.
Ao assumir uma pedagogia da criança como centro não quer dizer que o docente
ficou na periferia desse processo. Pelo contrário, talvez nunca ele tenha estado tão no
centro, ao ponto de ter sua idoneidade constatada em função da melhor pedagogia que
garante a construção de personalidades “sadias”. A preocupação e/ou desconfiança e/ou
incômodos dos pais e mães ao terem que entregar seus filhos pequenos aos cuidados de um
homem professor (sendo ele gay ou não) apontam para o fato de que essa preocupação com
a melhor pedagogia não se trata apenas de aspectos formativos e didáticos, mas passa pela
construção histórica do que é socialmente, moralmente e sexualmente um homem e uma
mulher.
No título publicado pelo MEC acerca dos subsídios para credenciamento e
funcionamento de instituições de educação infantil, em seu volume II, considerando as
perspectivas da Constituição de 88 (que considero não trazer mudanças significativas para
as tradições heterossexistas presentes no senso comum), salienta que devido as
especificidades das infâncias,
não se pode formar profissionais da educação infantil exatamente como
são formados os do ensino fundamental. Este cuidado, esta diferença terá
que ser levada em consideração pelos aparatos formadores, pelos órgãos
normativos, sobretudo, e também pelos órgãos executivos, mas
especialmente por nós que ocupamos cargos e funções em órgãos
normativos, ou por nós que ocupamos cargos ou funções no interior dos
aparatos formativos, seja nos institutos de educação, nas escolas normais
superiores, médias, classes de pedagogia ou outros (BRASIL, 1998c, p.
13).
Embora ao longo das leituras dos documentos oficiais analisados nesse trabalho
tenha percebido a tentativa de não se limitar o ingresso e permanência de mulheres no
campo de trabalho da educação infantil, as posturas assumidas e os discursos firmados
evocam certas características gendradas (LAUETIS, 1987) como determinantes laborais. Os
sujeitos gendrados configuram-se como resultados de repetições caracterizantes, cujos
efeitos são substantivos no percurso de produção subjetiva.
O discurso sobre quem pode ser professor de educação infantil na Lei 9.394/96, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), é claro e diz que o
ingresso neste nível de ensino se dá por meio de concurso público (BRASIL, 2006, p. 38), o
que se pressupõe um ingresso não dependente do gênero/sexo. No entanto, no cotidiano
escolar, inúmeros selecionadores, nem um pouco subliminares, afastam os homens desses
lugares e mais, dizem que são as mulheres aquelas que possuem atributos naturais para tal
função.
Vejamos como os documentos fazem parecer que supostamente caminham para
uma ruptura com a generificação da educação infantil, cogitando a presença de homens
nesse cenário:
A representatividade de identidades variadas entre os educadores e
outros profissionais que trabalhem nas instituições de educação infantil
também deve estar resguardada, inclusive pela riqueza que equipes
formadas por homens e mulheres, de diferentes etnias e ambientes
sócio/econômicos, podem proporcionar a um grande número de crianças
pequenas, que só convivem com a mãe, ou o pai, ou irmãos, ou outros
responsáveis (BRASIL, 1998c, p.69).
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No nível da linguagem a presença de múltiplos profissionais de ambos os sexos é
sempre mencionado, mas quando isso toca a profissão docente as menções seguem sempre
o modelo padrão formal, sem muito compromisso, dando a impressão de os documentos
são “politicamente corretos”. Mas o que prevalece é a exigência daquele, ou melhor dizendo
daquela profissional, que melhores condições tem para cuidar, defender, zelar, servir de
modelo de docilidade e pureza: a mulher.
Diante disto, ao se tentar caracterizar quem são os profissionais da educação
infantil, os documentos só trazem dados como nível de escolaridade (BRASIL, 1998c, p. 28).
O fato mais evidente que é o de que a grande esmagadora maioria dos profissionais, quase
98%, especialmente ao olhamos para as creches, são mulheres, passa despercebido. Não
consta nem mesmo como curiosidade no plano da gestão em educação. Isso demonstra o
quanto ser mulher professora de crianças é um dato óbvio e naturalizado. A feminização
da educação infantil não é um fenômeno observado em nenhum dos documentos oficiais e,
mesmo considerando importante a presença de ambos os sexos nesse nível de ensino, não
se busca saber oficialmente a causa da grande maioria serem mulheres, indicando que a
feminização da educação infantil não aparece como uma questão. Assim, as políticas
públicas endossam outras forças que vão balizando e produzindo esse fenômeno que existe
e é sustentado ainda nos dias de hoje.
Os pré-requisitos para se ter acesso à educação infantil, segundo os documentos
analisados são: o concurso e a formação em nível superior em pedagogia. No entanto, os
documentos trazem perspectivas de que a formação em nível superior que se tem hoje no
Brasil “não responde às necessidades de qualificação requeridas para a atuação em creches
e pré-escolas (BRASIL, 2009, p. 197). Eles parecem se referir às questões curriculares dos
cursos de formação de professores, mas arriscaríamos dizer que isso se dá porque os cursos
de formação não tem conseguido fazer de mulheres e homens, alunos/as desses cursos,
mulheres e mães para docência, uma vez que enquanto a legalidade pede um diploma para
ser docente na educação infantil, a sociedade, a tradição e a cultura exigem uma vagina.
Exemplar disto é um momento de deslize em que o politicamente correto dá lugar à
realidade: um dos documentos afirmou que era necessário para os adultos que lidam com
criança aprenderem essa “profissão de mulher”:
Se este é um espaço onde os adultos podem conhecer as crianças, o adulto
que trabalha direta ou indiretamente com elas precisa ser um
profissional, e para tal, precisa aprender esta profissão de professora
de criança pequena: professora de creche, professora de pré-escola.
Trata-se de um tipo de professor diferente tanto do professor
universitário, como do professor de ensino médio e como do professor
de ensino fundamental. (BRASIL, 1998c, p. 98-99).5
O que me parece é que, em meio às transformações sociais e sexuais que
proporcionaram aos professores exigirem serem tratados como profissionais e não mais
como missionários, busca-se deixar a educação infantil longe dessas possibilidades,
legitimando que quem quiser dela se aproximar necessita estar disposto a ser “um professor
diferente”, precisa aprender a ser mãe e/ou mulher. Isso corrobora as afirmações feitas nos
parágrafos anteriores.
Além disso, essa “profissão de professora” não é explicitamente gendrada nos
documentos legisladores apenas por usarem uma flexão de gênero na palavra que se refere
à docência. Ela é generificada por tomar a figura da mulher elegida (e construída), a partir
das demandas modernas, para ser ícone de candura, integridade e, sobretudo, guardiã da
sexualidade e pureza infantil, num movimento subjetivante, que captura as supostas
feminilidades, e as faz à serviço de interesses próprios da conjuntura moderna, por meio
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de discursos que produzem os corpos, as posturas, as subjetividades como nos lembra
Butler (PRINS e MEIJER, 2002).
Daí para frente o documento abandona a precaução que até então parece ter sido
adotada e assume sua perspectiva generificadora que, mais cedo ou mais tarde, teriam de
aparecer, e passa a se dirigir aos profissionais da educação infantil da seguinte forma: “as
educadoras de creche”; “as professoras de pré-escola” (BRASIL, 2009, p. 197). Isso se fez
no instante em que se buscava caracterizar tais profissionais.
A figura da mulher professora, nos documentos regulamentadores da educação
Infantil, está para a educação como o oxigênio está para a vida. E isso não é uma simples
metáfora, ela é foi construída como a própria vida da educação Infantil, a que oxigena e
proporciona a melhor vida para as crianças, é o modelo a ser seguido, aquela que
naturalmente possui atributos para tal função. Tanto o é que a figura da professora
“mulher” é justificada à medida que se pensa que
as crianças pequenas e suas famílias, mais do que em qualquer outra
etapa da vida humana, estão definindo identidades influenciadas
pelas questões de gênero masculino e feminino, etnia, idade, nível de
desenvolvimento físico e psicológico e situações sócio/econômicas, que
são cruciais para a inserção numa vida de cidadania plena (BRASIL,
1998c, p.68)6.
As professoras da creche (o que se aplica para toda educação infantil), e assim falo
seguindo a mesma lógica generificada, existem em relação estrita com essas demandas da
legislação. A suposta justificativa é aquela de que os professores de educação infantil devem
ser mulheres devido a vulnerabilidade das crianças pequenas. Parece-me, no entanto, que
esta orientação está deslocada à medida que se coloca o docente como sendo um professor
diferente devido às especificidades das “crianças pequenas e suas famílias”. Os professores
de crianças, assim, existem em função das demandas da família e não somente das crianças.
A questão de nomenclatura, e incluo aqui a flexão de gênero, parece ser uma questão
importante já que é citada nos documentos analisados em detrimento de outras tantas
coisas que poderiam ser constadas, como o número quase absoluto de mulheres
professoras. Em dado momento os documentos trazem uma argumentação que trata de
dificuldades que existem na nomeação dos professores para educação infantil, Ensino
Fundamental, Ensino Médio e Superior, argumentando que
Na língua portuguesa falada no Brasil temos uma única palavra professor - para designar todos estes diferentes tipos de docentes do
nosso sistema de educação e ensino, o que não acontece, por exemplo, na
língua italiana (também a inglesa, entre outras) que tem várias
designações: (seguindo a seqüência acima em português) educatrice,
maestra, professore, insegnanti, também maestra é como denomina-se a
professora das séries iniciais (BRASIL, 1998c, p. 98-99).
Se, ao expor a palavra usada na língua portuguesa (professor), esta aparece numa
flexão de gênero que pretende abranger o homem e a mulher, isso logo acaba quando as
palavras são trazidas em italiano: “educatrice, maestra, professore, insegnanti”. Essa
característica expressa não a postura generificada dos italianos, mas a compreensão
teórico-política daqueles que gestão as políticas públicas para a educação infantil no Brasil,
de que professora de criança tem que ser mulher. Se percebemos que há questões
inquietantes quanto à nomenclatura acerca da docência, o mesmo não acontece se para este
profissional o codinome for “mulher”.
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Essas perspectivas são traduzidas numa cartilha docente que, ao apresentar o que
se espera para as crianças (ou seus direitos) ao serem atendidas na educação infantil,
expressam o perfil do adulto (professor/a). Vejamos o que deve proporcionar para as
crianças a educação infantil: equilíbrio emocional (BRASIL, 1998a, p.21), relações
interativas calorosas entre professor e aluno (BRASIL, 2006a, p. 28), proteção, afeto e
amizade (CAMPOS e ROSEMBERG, 2009, p.13), sensibilidade do professor/a aos momentos
de tristeza ou choro das crianças, em suas retrações e distrações, conversa e carinho com as
crianças no momento da troca de fraldas e do banho, atenção à adequação de roupas e
calçados das crianças nas diversas situações e respeito ao ritmo fisiológico da criança: no
sono, nas evacuações, nas sensações de frio e calor (CAMPOS e ROSEMBERG, 2009, p. 15).
Partindo do pressuposto de que “o desenvolvimento educacional e o
desenvolvimento social são aspectos complementares” (BRASIL, 2006a, p. 28) e de que “o
trabalho feminino fora de casa têm reduzido enormemente o âmbito da sociabilidade
infantil, empobrecendo o universo afetivo e o aprendizado da convivência em grupo”
(BRASIL, 1998a, p. 21), as políticas de educação infantil parecem caminhar para a criação
de um ambiente, nas escolas, que substitua, ao menos durante as horas escolares, o lar,
seguindo a mesma perspectiva originária da educação infantil como sugere Kuhlmann Jr.
(2007). Por isso esse ambiente (da educação infantil) deve, necessariamente, ser afetivo,
cuidador e seguro, na criação de um segundo lar que exige uma segunda mãe já que o que
reduz “enormemente o âmbito da sociabilidade infantil, empobrecendo o universo afetivo”
(BRASIL, 1998a) é a saída da mulher/mãe para o mercado de trabalho.
O atendimento na educação infantil não se caracteriza mediante a relação professoraluno (BRASIL, 1998a, p. 22). Ele deve, segundo as perspectivas legais, ser um lugar seguro,
estimulante e aconchegante, uma espécie de “colo de mãe” (CAMPOS e ROSEMBERG, 2009,
p. 31) e os profissionais figuram como essenciais para a criação de tal realidade.
É nesse sentido que proponho uma reflexão acerca da feminização da educação
infantil, que toca a precarização do trabalho docente como propõe Louro (2008), mas que
também é agenciamento e construção do sujeito docente-mulher em relação com as
demandas liberais e neoliberais, articuladas com os discursos feminilizantes e com aspectos
subjetivantes que demandam posturas e moralidade desse dito sujeito adjetivado,
sobretudo em relação ao cuidado, não dos corpos, mas das subjetividades e sexualidades
das crianças.
É nesse contexto que as professoras surgem enquanto zeladoras da integridade
física e psicológica das crianças e, só a elas, é dado o direito, sem desconfiança alguma, de
fazer carinhos durante o banho ou troca de fraldas, sem que este ato levante suspeita,
desconfiança ou temor, já que elas são “destinadas à este fim”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os documentos oficiais normatizadores da Educação Infantil no Brasil, embora
supostamente atentos ao contexto atual das reinvindicações feitas pelos movimentos
sociais, sobretudo das minorias sexuais e de gênero, ainda permanecem fomentado uma
série de competências generificadas para a educação de crianças, à medida que atrela
educação ao cuidado e que este cuidado é significado como cuidado materno. A presença
deste discurso que, ressaltamos, não tem nada de novo ou recente, faz com que o legal
(possibilidade da entrada de homens na educação infantil) esbarre em uma moral. Esta
moral ela também é a moral legisladora uma vez que os mesmos princípios generificados
estão presentes nos documentos oficiais e refletem uma epistemologia de mundo.
O que temos hoje no contexto das políticas públicas para a educação infantil é um
movimento paradoxal, sobretudo quando este é analisado a partir das vivências do
cotidiano escolar. Neste movimento os sujeitos da docência de crianças precisam atender a
uma lista de exigências. Estas “obrigações” operam como “cartilha” balizadora dos sujeitos
e da experiência de si. Nesta pedagogia cultural dos engendrada nos documentos oficiais,
não somente os fazeres são orientados em função das faixas etárias atendidas, mas também
o jeito de ser docente, a forma de pensar e expressar-se, isto é, as maneiras como se vive o
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trabalho e sua intersecção com marcadores sociais de identidade e diferença, como gênero,
sexualidade, raça/etnia, (d)eficiência, regionalidade, entre outros.
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Luciana Luzzardi1
Luiz Felipe Zago2
RESUMO: O presente artigo é parte de uma dissertação em andamento no campo da
Educação. A pesquisa pretende investigar a condição das mulheres trabalhadoras de uma
empresa de geração e transmissão de energia elétrica do estado do Rio Grande do Sul,
enquanto minoria em cargos e funções ocupadas historicamente por homens (engenharias
e áreas técnicas). Inicialmente a pesquisa se detém em uma análise dos dados quantitativos
sobre o trabalho por gênero no setor elétrico brasileiro, para assim problematizar, a partir
da perspectiva da biopolítica de Michel Foucault, as desigualdades entre homens e mulheres
no referido setor. Nesse primeiro momento é pertinente investigar como é possível ocorrer
a construção desses regimes de verdades produtores de subjetividades que potencializam
desigualdades profundas entre gêneros. É preciso investir na investigação desses
mecanismos biopolíticos em diferentes contextos para quem sabe desconstruir a matriz de
acordo com a qual se constroem e são impostas as supostas verdades em relação a gênero
e sexualidade.
PALAVRAS CHAVE: Biopolítica, Gênero, Ciência, Subjetividade, Trabalho.
PLACE FOR WOMAN? BIOPOLITICS OF WORK IN THE
BRAZILIAN ELECTRIC SECTOR
ABSTRACT: This article is part of a Master Degree reasearch in progress in the area of
Education. The research aims to investigate the conditions of working women at a company
of generation and electricity transmission in Rio Grande do Sul. Women are outnumbered
in positions and functions historically occupied by men (engineering and technical areas).
Initially, the text undertakes analysis of quantitative data on labor by gender in the Brazilian
electricity sector in order to discuss inequalities between men and women in that sector
from the perspective of Michel Foucault’s biopolitics, In this first moment it is pertinent to
investigate how can occur the construction of regimes of truth that enhance gender
inequalities. We must invest in investigating these biopolitical mechanisms in different
contexts to perhaps deconstruct the matrix related to which truths are constructed and
imposed regarding gender and sexuality.
KEYWORDS: Biopolitics, Gender, Science, Subjectivity, Work.

INTRODUÇÃO
Estas análises estão inseridas em um contexto político no qual desigualdades entre
homens e mulheres são produzidas e silenciadas por discursos que tentam naturalizar as
diferenças entre gêneros. Tais discursos operam regimes de verdades, dentro dos quais e a
partir dos quais se catalisam processos de produção de subjetividades (FOUCAULT, 2010).
Observamos que, no mais das vezes, os regimes discursivos que buscam cristalizar as
diferenças entre os gêneros balizam mecanismos de controle da população, a partir de

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Luterana do Brasil. Esta
pesquisa conta com auxílio da Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES) por meio de
bolsa-taxa.
2 Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Luterana do
Brasil.
1

– 1763 –

técnicas disciplinares e biopolíticas assujeitadoras, com o objetivo de regular modos de
experienciar os corpos e viver os gêneros nas sociedades capitalistas ocidentais.
Nessa direção, propomos um conjunto de análises que toma o mercado de trabalho
no setor elétrico brasileiro como um campo a partir do qual se podem assinalar algumas
atuações da regulação biopolítica dos corpos no que tange a questão do gênero. O mundo
do trabalho como um todo, e no setor elétrico em especial, são territórios constituídos por
desigualdades de gênero – pois corpos marcados e subjetivados como femininos são
encorajados a escolherem profissões ditas “mais adequadas a mulheres”, limitando-as a
poucas profissões, quase sempre com salários menores.
Uma das autoras deste texto, sendo parte da minoria das mulheres em função
técnica no setor elétrico no Brasil e desacomodada com tal situação, implicou-se na análise
e na compreensão acerca do que está em jogo na trama que produz essa diferença tão
expressiva na quantidade de homens e mulheres trabalhadores neste setor específico.
Nessa direção, como estratégia metodológica, escolhemos a análise de implicação como
operador teórico-metodológico na construção das análises aqui trazidas (PAULON, 2005).
A análise de implicação utiliza-se da pesquisa-intervenção para produzir outras relações
com a pesquisa. Possibilitando, talvez, capturar aquilo que escapa, ou ao que não interessa
a métodos de pesquisas tradicionais. Segundo Barros e Passos (2000) citado por Paulon
(2005, p.24) “Na pesquisa-intervenção o que interessa são os movimentos, as
metamorfoses, não definidas a partir de um ponto de origem e um alvo a ser atingido, mas
como processos de diferenciação”.
O texto se estrutura a partir de problematizações acerca do tema, oriundas da
análise de implicação; em dados quantitativos sobre trabalhadores no setor elétrico; e em
uma revisão bibliográfica sobre alguns discursos científicos que embasam a diferença de
gêneros e que acabam por forjar distintos lugares para corpos biopoliticamente marcados
como de homem ou de mulher. Desde a perspectiva biopolítica (FOUCAULT, 2012; 2008a,
2008b), serão analisados os processos de distribuição desigual entre homens e mulheres de
acesso a um campo determinado do mercado de trabalho e exercício de determinada
profissão.
A pertinência da pesquisa se insere na possibilidade de compreensão das nuances
biopolíticas da nossa sociedade, bem como da sua sutil operação na mais fina filigrana do
nosso cotidiano. Talvez, a partir desse entendimento, possamos jogar com as múltiplas
articulações das relações de poder, por caminhos que levem a problematizações e criações
de novas maneiras de ser e pensar para além dos regimes de verdade biopolíticos,
apontando para modos de resistência e contraconduta no seio mesmo do biopoder.

NAS NUANCES DO TRABALHO E DA BIOPOLÍTICA
Sabemos que muitas áreas de trabalho e conhecimento são dominadas
historicamente por homens (BRUSCHINI, 2007), principalmente nas áreas técnicas de
produção industrial, manutenção automotiva, tecnologias da informação. Entre as
justificativas dadas para tal hegemonia masculina, recorre-se às características físicas
secundárias dos corpos de homens (força física, capacidade de concentração, por exemplo).
Dentre essas áreas, o presente trabalho irá focar no setor elétrico brasileiro, com suas áreas
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica – áreas essas tidas como
atividades profissionais eminentemente masculinas (e masculinizantes) – e discutirá a
presença de corpos marcados como femininos que eventualmente irrompem neste setor.
É importante salientar que historicamente o setor elétrico brasileiro foi constituído
por empresas integradas, com geração e transmissão pertencentes à esfera federal e o
segmento de distribuição de energia pertencente às esferas estaduais. A partir dos anos
1990, o governo federal adotou diversas medidas para reformular o setor elétrico brasileiro.
Em geral, essas medidas visavam aumentar a participação do investimento privado e
eliminar restrições aos investimentos estrangeiros, aumentando, dessa forma, a
concorrência no setor (CASTRO, 2006). Foi o início do processo de privatização que
atingiram muitas empresas do setor. Em 1998 o Rio Grande do Sul vendeu para a iniciativa
privada quase 70% da empresa estatal de distribuição de energia elétrica do estado. Ainda
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hoje, o “fantasma” da privatização ronda as empresas estatais de energia elétrica de todo o
país, produzindo ansiedade em seus empregados a cada mudança política estadual e federal.
O setor elétrico é composto de trabalhadores da área de engenharia (elétrica, civil,
mecânica, informática), técnicos (eletrotécnico, mecânico, edificações) e administrativos
(escolaridade ensino médio completo). Como a principal função dessas empresas é a
geração, transmissão e distribuição de energia para a população, os trabalhadores dessas
empresas são predominantemente engenheiros e técnicos da área eletricidade. Existem
poucos estudos e levantamentos de dados sobre os trabalhadores deste setor, mesmo ele
crescendo a cada ano com o aumento expressivo do consumo de energia elétrica propiciada
a partir de políticas que elevaram o poder de consumo da população e pela grande ascensão
das tecnologias.
O mais recente levantamento quantitativo que temos em relação ao setor elétrico
brasileiro é do perfil ocupacional dos empregados de energia elétrica do Brasil, entre os
anos de 1998/2004. Neste levantamento temos:
Quadro do total de empregados no setor elétrico e sua participação por sexo.
Brasil, 1998-2004
SEXO
MASCULINO
FEMININO

1998
84,60%
15,40%

2000
83,90%
16,10%
Fonte: DIEESE (2006)

2002
83,80%
16,20%

2004
83,30%
16,70%

A partir deste quadro podemos verificar a grande diferença na quantidade de
trabalhadores homens e mulheres no setor elétrico brasileiro. Percebe-se que as mulheres
são minoria, tendo uma pequena (mas constante) elevação no número de trabalhadoras
entre os anos de 1998 a 2004.
Podemos inicialmente questionar: como se produz essa diferença significativa entre
o número de trabalhadores homens e mulheres neste setor? Seria suficiente supor que as
mulheres não se interessam pelo setor e áreas envolvidas? Ou precisaríamos suspender os
universais, como sugere Michel Foucault (2008a), e procurar inventariar o que está em jogo
na produção dessa desigualdade?
Para tentar responder a essas problematizações, trazemos o conceito de biopolítica
de Michel Foucault (1988, 2008a, 2008b) para nos ajudar a pensar como os saberes
constituíram um controle e regulamentaram as relações de gênero na sociedade.

CORPO, GÊNERO E BIOPOLÍTICA
Podemos entender que a biopolítica age com vistas a controlar o conjunto
heterogêneo de corpos, que constituem a categoria de população, por meio de práticas,
estratégias e racionalidades que visam intervir na vida humana enquanto espécie
(FOUCAULT, 2015). As biopolíticas da população apoiam-se na anátomo-política dos
corpos, estas últimas caracterizadas como práticas tipicamente disciplinares através das
quais atua o poder disciplinar, conforme descrito por Foucault (2006). As biopolíticas da
população são o meio por excelência de atuação do biopoder que, sobretudo, faz viver e
deixa morrer: “as disciplinas do corpo e as regulações da população constituem dois polos
em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida” (FOUCAULT, 2012,
p. 152). A categoria “população” é propriamente um produto da estatística (a ciência do
Estado), cuja função remonta a gênese da medicina social (FOUCAULT, 1984). O biopoder,
portanto, encontra sua superfície de atuação nos corpos (individualizados e coletivizados,
concomitantemente) ao articular a anátomo-política do corpo e as biopolíticas da população
(MAIA, 2003).
O termo biopolítica designa a maneira pela qual o poder tende a se
transformar, entre o fim do século XVIII e começo do século XIX, a fim de
governar não somente os indivíduos por meio de um certo número de
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procedimentos disciplinares, mas o conjunto dos viventes constituídos
em população: a biopolítica – por meio dos biopoderes locais – se
ocupará, portanto, da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da
sexualidade, da natalidade etc., na medida que elas se tornam
preocupações políticas (REVEL, 2005, p. 26).
A partir desse pensamento podemos problematizar as maneiras com que essas
tecnologias do poder normalizam o conjunto heterogêneo de corpos que compõem a
população através de saberes fundamentados em possíveis diferenças biológicas, nesse
caso estudado, entre homens e mulheres.
Num primeiro momento, é importante de sublinhar que vivemos hoje um dimorfismo radical dos sexos, segundo Thomas Laqueur (2001). Por di-morfismo radical dos
sexos, Laqueur sugere um conjunto de discursos emergentes no seio do cientificismo
iluminista que passou a explicar e categorizar as diferenças entre homens e mulheres desde
um paradigma de oposição e contrariedade. Isto é: aquilo que é nomeado como próprio da
esfera masculina opor-se-ia e contrariar-se-ia ipsis literis (poderíamos dizer, ipsis corporis)
a tudo aquilo que é nomeado como próprio da esfera feminina.
Laqueur (op. cit.) compara os modos como Galeno, pré-iluminista, por exemplo,
explicava as diferenças corpóreas entre homens e mulheres a partir de um modelo único,
no qual o corpo masculino teria tido maior calor vital para literalmente colocar para fora
aquilo que no corpo feminino (sem calor vital suficiente) teria ficado na parte de dentro.
Assim, Galeno dava os mesmos nomes aos ovários e aos testículos, com a diferença de
aqueles eram internos e estes, externos; também nomeava identicamente o canal vaginal e
o pênis, diferenciando-os pela sua posição interna ou externa nos corpos. Isto é: segundo
Laqueur (op. cit.), para Galeno os corpos de homens e de mulheres eram biologicamente
idênticos e contínuos, diferenciando-se graças à posição (interna ou externa) dos mesmos
órgãos do corpo; ser homem ou ser mulher, à época de Galeno, jamais seriam condições
oriundas da natureza dos corpos, mas das funções sociais atribuídas a cada um e a cada uma.
A partir do Iluminismo, apoiado no conjunto discursivo pós-Revolução Francesa que
apregoava a igualdade entre os seres viventes no seio da instituição republicana,
argumentos bio-lógicos começaram paulatinamente a serem empregados em favor da
localização e cristalização das diferenças entre homens e mulheres nos seus corpos, em toda
a extensão de seus corpos, dentro e fora deles. De maneira lenta, porém constante, Laqueur
mostra que, para driblar a igualdade a que teriam direito também as mulheres no bojo da
racionalidade iluminista (de igualdade, liberdade, fraternidade), homens e mulheres
passaram a ser compreendidos-as como radical e inteiramente distintos em suas
materialidades corpóreas. Tal radicalidade na diferença entre homens e mulheres teria uma
função política de assujeitamento da condição feminina: se seus corpos eram natural e
essencialmente diferentes dos corpos de homens, a igualdade entre eles-as não poderia ser
tão óbvia e, portanto, não poderia ser garantida. Para Laqueur (2001) o di-morfismo sexual
radical, operado por meio da biologia e da então incipiente medicina moderna, foi uma
estratégia política que veio assegurar a subordinação feminina. Embora o autor não faça
uma menção explícita à emergência da biopolítica das populações, faz-se relevante ressaltar
que Foucault (2008a) demonstrou que as operações de massificação estatística do corpo da
população emergem na mesma época. Isto é: podemos supor, na leitura justaposta de
Laqueur (2001) e Foucault (2008a) que o di-morfismo radical dos sexos tem condições de
emergência associadas à biopolítica das populações, num exercício de poder que visa a
normalização dos corpos enquanto masculinos ou femininos, forjando posições de sujeito
cristalizadas para os indivíduos assim marcados e nomeados.
Para tratar dos modos através do quais a biopolítica opera na produção e regulação
dos corpos de homens e de mulheres, temos uma pista em Santos (2014). A partir da peça
publicitária de uma determinada marca de tênis, são analisadas as diferenciações que a peça
faz entre homens e mulheres, no sentido de oferecer um tipo de tênis supostamente mais
adequado a cada gênero. Segundo o autor, a biologia, como ciência compreensiva dos seres
vivos por excelência, analisou, classificou, e diferenciou seres humanos a partir de dois
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segmentos: seres humanos com pênis como sendo do sexo masculino e seres humanos com
vagina e útero sendo do sexo feminino.
A partir dessa diferença entre os gêneros instaurada cientificamente, cujo domínio
do dizer verdadeiro preside a biologia, podemos pensar sobre como se expande essa
diferença no campo político e social, circunscrevendo posições supostamente adequadas
para homens (corpos de macho) e para mulheres (corpos de fêmea).
A “verdade”, aqui – mesmo essa da biologia – se constitui como uma
construção social, como algo que só passa a ter sentido a partir do modo
como falamos dela, pois se a ideia do corpo como conceito material já nos
chega “contaminada” (contendo dentro dela ideias pré-existentes sobre
diferenciação sexual), devemos olhar o corpo como um sistema que tanto
produz o social quanto é produzido por ele [...] (SANTOS, 2014, p. 185).
Portanto, a produção das diferenças entre os gêneros está no campo da própria
biologia como um efeito produtivo: as diferenças entre os corpos de homem e de mulher,
supostamente biológicas e corpóreas, são eminentemente sociais, culturais e políticas. A
operação discursiva que localiza nas diferenças anatômicas entre corpos de macho e corpos
de fêmea a fonte ou a base de diferenças subjetivas, sociais e políticas já é uma estratégia
biopolítica de tomada da materialidade orgânica dos corpos que visa derivar distinções de
determinadas porções dos corpos no sentido de justificar hierarquizações (quase sempre
desiguais e não equânimes) entre os indivíduos – que serão, na mesma medida, subjetivados
como “homens” ou “mulheres” de acordo com essas diferenças desiguais. Diz a peça
publicitária analisada por Santos que, enquanto a mulher precisa de um tênis mais flexível,
o homem precisa de um tênis com maior estabilidade. Assim, por exemplo, a peça
publicitária justifica haver tênis diferentes para homens e mulheres, por estes serem
sempre diferentes, diferenciados em toda a extensão de seus corpos, inclusive no formato e
função dos seus pés e na maneira de correr.
Essa busca das diferenciações entre homens e mulheres, utilizadas em diversos
meios como a propaganda, é pautada por um esforço cientifico e tecnológico de instituir
verdades sobre esses corpos, a fim de controla-los, operando uma anátomo-política na
direção da naturalização dessas diferenças para assim possibilitar um governo das
populações.
É também fazendo uso desse dispositivo de diferenciação (biológica)
pautada nas diferenças de gênero que a tecnobiociência tem “capturado”
e “colonizado” dimensões até então inapreensíveis, (por exemplo amor e
beleza) que, mais uma vez, reafirmam tais diferenças como dadas por
natureza (op. cit., p.187).
No artigo “Diferenças entre homens e mulheres: está tudo no cérebro?”, elaborado
a partir da análise da revista Mente&Cérebro, onde são encontradas publicações científicas
que fazem distinções entre o cérebro de homens e mulheres, Amaral (2014) problematiza
as diferenças cerebrais entre gênero lançadas pela neurociência. Aqui, além das diferenças
biológicas estabelecidas a partir da diferenciação dos órgãos genitais/reprodutores, a
biologia, através da neurociência, o autor mostra que o conjunto discursivo da biologia tenta
instituir diferenças cerebrais por meio de um discurso que justifique a diferença entre
gêneros e a impossibilidade de igualdade entre eles.
Um dos grandes problemas dessa diferenciação cerebral é que essa cientificidade
acaba por não levar em conta fatores sociais de experiência e aprendizagem. O cérebro
acaba por ser central e único na análise, como se o cérebro fosse suficiente para
compreensão do sujeito.
Essas informações sobre os cérebros feminino e masculino contam com
o poder da verdade da ciência. Desse modo, é como não pudessem ser
questionadas, na medida em que um dado “cientificamente correto” é
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tido, muitas vezes, como algo que não pode ser colocado em xeque. No
caso das diferenças de gênero feminino e o masculino são representados
como se fossem inquestionáveis e imutáveis [...] (AMARAL, 2014, p. 204).
Assim, a revista Mente&Cérebro, ao veicular discursos cientificistas que visam
instituir bases biológicas como justificativa para diferenças entre os gêneros, ignora a
influência sócio-histórica e cultural na construção de diferenciações entre gêneros. Ao
promover determinada perspectiva explicativa sobre as diferenças entre homens e
mulheres, prioriza-se a explicação biológica operando dentro de um regime de verdade que
cristaliza posições de sujeito de ambos os gêneros com base em diferenças anatômicas,
cromossômicas e hormonais. Produz-se uma política da vida que estipula lugares de homem
e mulher na sociedade mediante a observação, distinção, classificação e hierarquização de
determinadas porções dos corpos (seja pênis ou vagina, diferentes tamanhos ou volumes
cerebrais, ou pares cromossômicos). Eis o nexo biopolítico: “O biológico reflete-se
diretamente no político, e o limiar de modernidade biológica de uma sociedade surge no
momento que a própria espécie entra em jogo nas estratégicas políticas” (FOUCAULT, 2012,
p.134).
No artigo “Mitos e verdades do sexo oposto? Analisando os discursos das
neurociências na mídia televisiva”, Joanalira Magalhães (2009) investigou o programa
televisivo Globo Repórter, cujo tema versava sobre as mulheres na ciência. Foi entrevistada,
na ocasião, uma das únicas integrantes da Academia Brasileira de Ciências da área da
matemática sobre suas aspirações e motivações para estudar ciência. Logo em seguida, o
programa apresentou uma pesquisa mostrando que mulheres teriam mais problemas com
matemática do que homens. Também um dos principais discursos em destaque nesta edição
do programa foi o da mulher como sendo sensível cuidadosa, carinhosa e frágil. “Ao veicular
e produzir seus discursos, estas instâncias, mídia e Ciência, instituem o que homens e
mulheres estão aptos para desempenhar e seus diferentes posicionamentos sociais”
(MAGALHÃES, 2009, p. 230).
Rohden e Ribeiro (2009) mostram, na mesma direção de Amaral (2014) e de
Magalhães (2009), como a mídia faz circular discursos biologicistas que procuram justificar
as diferenças entre os gêneros – tornando essas explicações calcadas na suposta realidade
dos corpos como uma verdade incontestável. Nas análises das autoras, que tomaram o
Globo Repórter como objeto, por meio de várias edições o programa de televisão promove
e destaca as diferenças hormonais e cerebrais entre homens e mulheres com o respaldo
principalmente das ciências biomédicas aborda.
Nessa perspectiva biológica, com a ajuda da mídia televisiva, há um esforço para
justificar o binarismo entre homens e mulheres. Argumenta-se que a abordagem biológica
é a mais correta e coerente, pois as identidades sexuais não escapam aos corpos.
As diferenças foram localizadas nos corpos, reforçando a primazia das
glândulas, hormônios, cromossomos, genes, natureza, privilegiando-se as
ciências médicas como detentoras do saber e da verdade sobre o tema, e
colocando as ciências humanas na periferia dessa discussão. O gênero
passou a ser uma construção da natureza, não da cultura. (ROHDEN &
RIBEIRO, 2009, p. 282).
Não é por acaso que as ciências biomédicas acabam por ter privilégios e
credibilidade em relação às ciências sociais. É a partir das ciências biomédicas, que
geralmente tomam por objeto o corpo individual biologizado e destacado do seu contexto
social e cultural, que a biopolítica penetra na materialidade dos corpos, ancorando causas e
explicações para diferenças entre os gêneros em certas porções orgânicas dos nossos
corpos. Compreender biologicamente os corpos para regulamentar os modos de ser e de
viver de cada gênero é tarefa a serviço do governamento das populações, que forja e aloca
posições adequadas para sujeitos cujos corpos são nomeados e hierarquizados como
masculinos e femininos. Nesse sentido, a atuação biopolítica se faz ver também na
distribuição desigual de acesso e presença de corpos biopoliticamente marcados como
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femininos em profissões (também biopoliticamente) reservadas aos corpos masculinos –
como é o caso, aqui, do setor elétrico no Brasil.

PRODUZINDO SUBJETIVIDADES BIOPOLITICAMENTE GENERIFICADAS
O quadro abaixo, extraído da academia Brasileira de Ciência, nos traz um breve
panorama sobre a distribuição desigual de corpos biopoliticamente marcados de acordo
com os gêneros nas grandes áreas do conhecimento, no Brasil.

Distribuição de cientistas titulares e associados na Academia Brasileira de Ciências,
segundo o sexo, em 2003.

No quadro nota-se a expressiva diferença entre o número de homens e mulheres na
Academia Brasileira de Ciências, em todas as áreas do conhecimento. A partir dele, podemos
pensar sobre o conjunto de trabalhadores/as do setor elétrico no Brasil, composto em sua
maioria por profissionais da Engenharia e outras áreas técnicas. Também a partir do
quadro, podemos sugerir que a linguagem científica da biologia acaba por legitimar e
cristalizar explicações que reservam profissões mais e menos adequadas a cada indivíduo
marcado por um gênero. As profissões ligadas ao raciocínio lógico e matemático seriam
supostamente masculinas, como as formações técnicas e as engenharias, principalmente as
ligadas à área industrial/energia, seriam então terreno eminentemente masculino e
masculinizante – no qual corpos marcados como femininos não teriam lugar, ou estariam
deslocados.
A tese de doutorado de Raquel Pereira Belo (2010), intitulada “Gênero e profissão:
análise das justificativas sobre as profissões socialmente adequadas para homens e
mulheres”, apresenta análises a partir das perspectivas de homens e mulheres da cidade de
João Pessoa, na sua atuação em diferentes áreas de saberes e de trabalho. Na pesquisa, ao
entrevistar homens e mulheres sobre a existência de profissões adequadas a homens e
mulheres, a autora mostra o quanto os diversos discursos de gênero vigentes, inclusive o
científico, produzem essas subjetividades. Assim, parte dos entrevistados citou que
atividades que exigem força física são mais adequadas aos homens; já as mulheres se
adéquam a profissões que exijam delicadeza, organização e sensibilidade (op. cit., p. 86). Ao
pedir para os entrevistados citarem profissões de mulheres e homens, as cinco primeiras
mais respondidas foram: profissões de mulheres (Empregada doméstica, enfermeira,
manicure e pedagoga), e profissões de homens (Pedreiro, motorista, mecânico, policial e
engenheiro) (op. cit. p. 78).
Percebe-se que essas opiniões demonstram as diferenças nas profissões de homens
e mulheres e condizem com a explicação científica sobre as diferenças biológicas entre
gêneros da revista Mente&Cérebro. Além disso, corroboram também com o programa
televisivo Globo Repórter que se limitou na tentativa de justificar a partir de pesquisas que
diferenciam homens e mulheres, o porquê da existência de poucas mulheres na ciência.
A citação abaixo, retirada da tese de Belo (2010), explica a partir de um determinado
contexto como acontece essa diferenciação entre gênero no local de trabalho:
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No contexto da engenharia Civil, as mulheres existem em menor número
e acabam tendo dificuldades até para se colocar em seu ambiente de
trabalho. Existe também uma divisão interna, que coloca as mulheres nos
ambientes de escritório e os homens nos canteiros de obras. A
justificativa desta divisão vem do julgamento de que, sendo as mulheres
mais detalhistas, pacientes e organizadas, ao mesmo tempo que tem
dificuldade de liderar um grande número de homens (peões, mestre de
obras, estagiários), elas se adéquam melhor ao ambiente fechado dos
escritórios. Nesta divisão, é possível perceber que a diferença existente
nos dois ambientes é o aspecto da liderança, sendo que no escritório as
mulheres acabam sendo lideradas, ao contrário do que acontece com os
engenheiros que estão no campo. (BELO, 2010, p.133)
Podemos pensar que há inúmeras relações de poder implicadas no contexto citado
acima. Se fizermos uma análise histórica, cultural, apontaríamos as relações de poder que
invisibilizaram a presença feminina na construção social e histórica dos diferentes campos
do saber. Uma rápida passagem de olhos sobre aqueles que são tidos como os maiores
nomes nos campos da ciência, filosofia, sociologia, e verifica-se que quase a totalidade da
ciência tida como legítima e canônica é composta por homens. Discursos científicos
baseados em supostas verdades absolutas modelam as práticas sociais, pois toda prática
social tem seu caráter discursivo, por isso “nele buscaremos antes um campo de
regularidade para diversas posições de subjetividade” (FOUCAULT, 2008a, p. 61).
A partir desses apontamentos podemos pensar que no mercado de trabalho do setor
elétrico brasileiro, temos uma importante desigualdade entre gêneros, desigualdade essa
que em muito é baseada em afirmações científicas que reiteradamente diferenciam
biologicamente homens e mulheres, enquadrando-os em áreas do saber e de atuação
profissional forjadas e acomodadas para cada gênero – neste caso, colocando a engenharia
e as áreas técnicas subjacentes no horizonte profissional adequado aos corpos
biopoliticamente marcados como homens.
Dentro dessa problemática, podemos pensar também na diferença salarial entre
homens e mulheres, já que o piso salarial brasileiro de um engenheiro é de 8,5 salários
mínimos, estabelecido por lei federal (4.950-A/66). Valor considerado alto em comparação
a outras profissões, principalmente comparando a profissões dominadas por mulheres
(magistério, trabalhadoras domésticas, áreas administrativas, psicologia). Dados do IBGE
do Censo de 2010 apontam que no Brasil as mulheres ganham salários até 30% menores
que os homens, mesmo elas tendo profissões com grau de escolaridade de nível superior.
Portanto, sugerimos que há um controle da vida que produz maneiras de excluir
corpos biopoliticamente marcados como femininos de diversas posições. Justifica-se tal
processo de exclusão com base em discursos biológicos, que legitimam asserções como
aquelas que afirmam serem as mulheres “naturalmente” incapazes de exercer determinadas
profissões. Uma das implicações desse processo são mulheres economicamente
vulneráveis, com horizontes profissionais fortemente reduzidos e enrijecidos, que dispõem
apenas da materialidade de seus corpos para encontrar a justificativa para tal
vulnerabilidade.
Além disso, a política econômica capitalista se utiliza dos pressupostos
essencializantes e faz triunfar o biologicismo através dos discursos ditos verdadeiros da
ciência, com a ajuda das mídias, para controle biopolítico da população. Foucault já nos
alertava que “só depois que soubermos o que era esse regime governamental chamado
liberalismo é que poderemos, parece-me, apreender o que e a biopolítica” (FOUCAULT,
2008b, p.30). É no interior do regime capitalista, a partir dos seus mecanismos biopolíticos,
que a serialização e normalização dos corpos se tornam hegemônicas, com suas
classificações que tentam incessante decidir o lugar de cada sujeito na sociedade.
Poderíamos nós, pesquisadores-as, criar fugas a esses mecanismos biopolíticos?
Como criar novas subjetividades que possibilitem uma mudança cultural nos modos desse
poder- saber articular suas relações? Talvez, a partir de políticas públicas que efetivamente
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combatam tais desigualdades. Ou através da educação voltada a diversidades de maneiras
de pensar. Questionar as verdades ditas como absoluta e a infalibilidade da ciência já se
mostra como um grande passo para abalar as teses que tentam regular comportamentos a
partir de supostas diferenças biológicas. Ou como Peter Pélbart nos provoca a pensar:
“Talvez o desafio atual seja intensificar esses estalos e rachaduras a partir da biopotência
da multidão. Afinal o poder [...] é superstição, organização do medo” (PÉLBART, 2003. p.27).
E essas intensificações podem criar novas maneiras de pensar e de nos produzir
culturalmente em movimento com os fluxos das relações de poder para proporcionar
igualdades dentro das diferenças. (Des)Governos biopolíticos se inserem na trama das
relações justamente para proporcionar fugas das lógicas tradicionais de práticas de
subjetivações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi a partir do “desconforto” com os dados quantitativos das diferenças entre
números de trabalhadores-as homens e mulheres no setor elétrico brasileiro que este texto
começou a ser pensado. A análise de implicação, associada ao argumento biopolítico,
possibilitou problematizar as maneiras como são construídos, disputados e diferenciados
os gêneros e na nossa sociedade no que tange à distribuição de corpos-trabalhadores em
uma fatia específica do mercado de trabalho.
Vimos que desde o cientificismo iluminista, com o edifício discursivo do di-morfismo
radical do sexo operando por meio da biologia, já existia uma política da população que se
utilizava dos conceitos de masculino e de feminino como categorias de governamento dos
corpos.
Por meio de artigos que versam sobre biologia e as mídias, pudemos acompanhar o
esforço das ciências, principalmente a partir da biologia dos corpos, em instaurar regimes
de verdade que diferenciam os corpos em sua materialidade e que produzem diferenças
culturais, sociais e binárias. A ajuda da mídia na propagação dessas mensagens é
fundamental para comunicar (e construir) em massa essas supostas verdades.
Fugir das artimanhas biopolíticas é preciso. Essa fuga pode se dar por meio da
compreensão de seu funcionamento para, assim, criar fissuras que produzam modos de
vida, materialidades corpóreas e regimes de pensamento que se contraponham à
essencialização e à cristalização de determinados lugares culturais, políticos e, para estas
análises, profissionais que corpos biopoliticamente marcados poderão ocupar. Esse estudo
problematizou um campo minado de desigualdades de gênero, a partir de uma escrita
colaborativa, que ao mesmo tempo escreve, aprende, repensa e reescreve num contínuo
pensamento-dança (DELEUZE, 1992), um pensamento que se experimenta e nos permite
potencializar a própria vida.
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Carlos Alessandro da Silveira1
Maria Inês Galvez Ruiz Costa2
RESUMO: Este artigo científico objetiva analisar, refletir e problematizar algumas formas
de discursos publicitários veiculados pela mídia impressa, em especial aqueles voltados aos
padrões de beleza que tematizam o universo infanto-juvenil, dando dicas a uma série de
preceitos e comportamentos a serem seguidos pelas meninas dos dias de hoje. Essas
práticas sociais permeiam múltiplos campos, dentre eles, o da cultura e o da educação. As
reflexões e inferências buscam mostrar como se constituem identidades a partir destes
artefatos culturais, compreendendo de que forma as novas pedagogias absorvem e lidam
com estes novos sujeitos. As mensagens selecionadas encontram-se em algumas edições da
revista Capricho, destinadas ao público teen feminino, que dão destaque a beleza das unhas
a partir do uso de determinados esmaltes, provenientes da venda casada entre a revista e
outras grandes corporações. A escolha destes anúncios publicitários não aconteceu ao
acaso, visto que as logomarcas, layouts e slogans promovem mensagens que carregam
representações de menina moderna, imputando-lhe um caráter de ênfase ante as demais
pessoas dos grupos sociais do entorno, sempre com certa propriedade de destaque
instituindo e produzindo um novo jeito de ser criança/adolescente. A realização da análise
dos textos e das imagens construídas apoia-se em referenciais teóricos do Campo dos
Estudos Culturais, com o entrecruzamento de conceitos, corpus de pesquisa e experiências
vivenciadas. Este artigo pretende dar visibilidade de como as pautas da mídia se utilizam de
estratégias para subjetivar, construir e assujeitar essas consumidoras em potencial, criando
certa cultura hedonista, que busca constantemente sensações de supremacia, poder,
ambivalência e felicidade.
PALAVRAS-CHAVE: mídia, consumo, educação, cultura, adolescência.
ABSTRACT: This objective scientific article analyze, reflect and discuss some forms of
advertising discourse conveyed by the print media, especially those geared to the standards
of beauty that thematize the juvenile universe, giving tips to a series of principles and
behaviors to be followed by girls of nowadays. These social practices permeate multiple
fields, among them, the culture and the education. The reflections and inferences seek to
show how identities are constituted from these cultural artifacts, including how the new
pedagogies absorb and deal with these new subjects. The selected messages are in some
Capricho magazine issues, aimed at female teen audience, which feature the beauty of the
nails from the use of certain enamels, from the sale married between the magazine and
other major corporations. The choice of these advertisements did not happen by chance, as
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the logos, layouts and slogans promote messages that carry representations of modern girl,
charging you a emphasis on character before the others of the social groups of the
surroundings, always with some prominent property by introducing and producing a new
way of being a child / teenager. The completion of the analysis of texts and images built is
based on theoretical field of cultural studies reference, with the intersection of concepts,
research corpus and life experiences. This article aims to give visibility to the media
guidelines are used strategies for subjectively, build and assujeitar these potential
consumers, creating a certain hedonistic culture that constantly seeks supremacy of
sensations, power, ambivalence and happiness.
KEYWORDS: media, consumer, education, culture, adolescence.

1 REVISTA CAPRICHO: DE MULHERES/ADULTAS A MENINAS/MULHERES
A revista Capricho surgiu em 1952, sendo a primeira voltada ao público feminino no
Brasil. O seu formato inicial tinha pequenas dimensões e sua periodicidade circulava
quinzenalmente. Naquela época, a Capricho publicava fotonovelas, também chamadas de
cine novelas (para as jovens donas de casa). As fotonovelas surgiram na Itália, nos gigantes
estúdios de cinema de Cinecittà, que aproveitavam os intervalos entre as filmagens para
produzir histórias românticas em fotos. Com tamanho sucesso, a ideia foi copiada mundo a
fora, especialmente nos países latinos, extraindo cenas de sexo e assassinatos,
intencionando evitar ofensas à moralidade rígida da época.
No final dos anos sessenta, o gênero já estava solidamente implantado e, a partir dos
anos setenta, as emissoras aderiram à nacionalização desta categoria, deixando de lado os
dramas latinos de pouco valor e de cenas exageradas. Nessa mesma época, a mulher estava
mudando o seu papel na sociedade e os seus interesses já não mais se limitavam ao mero
papel de dona de casa e protetora da família. Neste cenário, tentando acompanhar as
mudanças sociais e um novo perfil de leitora, as revistas lançadas traziam novos títulos,
focalizando temas como consultas jurídicas, dinheiro e saúde.
Em maio de 1982, a revista Capricho sofreu grande mudança no editorial e,
finalmente deixou de lado as fotonovelas, que foram inseridas apenas como encarte e não
mais como conteúdo de revista, firmando assim uma inovadora linha editorial. Essas
modificações aconteceram sob vários aspectos como o formato, o logotipo, a periodicidade
e de público-alvo. As inovações das logomarcas e respectivas modificações, fazem parte de
uma realidade que procura garantir qualidade e novas propostas ante ao público que se
deseja conquistar e fidelizar. Nas trilhas da oferta e da procura, “O objetivo comum das
marcas é introduzir a diferenciação, em um determinado setor, por meio da promoção dos
valores específicos que favorecem a formação de sua identidade” (CHEVALIER, 2007, p. 40).
Em março de 1996, a Capricho mudou de periodicidade, tornando-se novamente uma
revista de tiragem quinzenal. Em razão dessa alteração, estabeleceu-se a possibilidade de
se trabalhar com notícias mais atuais, conectadas as novas tecnologias da informação e da
comunicação. Após o ano de 1997, o público-alvo passou a ser as meninas “teen”, com idade
aproximada de 12 aos 16 anos. No ano de 2005, a Capricho lançou um novo slogan, “Seja
diferente, Seja você”, que começou a aparecer em todas as capas, refletindo o
posicionamento da revista, que intencionava passar uma mensagem de “autenticidade” para
as suas leitoras.
No final de 2005 e início de 2006, a Capricho começou a explorar novas vertentes
comerciais, com artefatos e caminhos ainda não desbravados, englobando: sutiãs, calcinhas,
moda de praia, meias, bolsas, perfumes, sandálias, material escolar, fichários, cadernos,
agendas e tantos outros produtos que viessem a atender as necessidades e os gostos do fiel
público consumidor.
A partir dessa retrospectiva, fica claro que a necessidade de inovação/renovação da
revista está intimamente conectada aos anseios da menina moderna, em prol da novidade,
feminilidade e desejo de supremacia. Para Schmidt (2006), as páginas das revistas imitam
passarelas que oportunizam o desfile de marcas pertencentes a grandes corporações. Por
sua vez, essas empresas instituem novas identidades nas adolescentes, instigando o desejo
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de possuírem suas logomarcas, criando um vínculo deste leitor/consumidor com seus bens
simbólicos, movimentando assim, a engrenagem do consumo e do sistema capitalista.

2 ESMALTES, PRA QUE TE QUERO?
As propagandas voltadas aos cosméticos, em especial a dos esmaltes, dão dicas de
padrões de beleza, sensualidade e condição de aceitação. Os esmaltes também são produtos
de satisfação pessoal e de destaque mais cobiçados pelo público “teen” feminino. Em tempos
atuais transitam em todos os universos: infantil, adolescente e o adulto. Cada frasco é
garantia de uma produção única, que aparece de forma sutil nas situações comuns
cotidianas: aniversários, casamentos, ocasiões de trabalho, passeios, happy hour e tantas
outros momentos inusitados, mas que sem dúvida, sugerem um look de individualização
criativo, personificado e que acompanhe as tendências do momento.
Indiscutivelmente, há uma “venda casada” entre os fabricantes de esmaltes e as
editoras de revistas. Em razão disso, esses artefatos trazem na capa pistas de lançamentos
para os meses seguintes, como: cores, tonalidades e ocasiões de uso. O sumário e o editorial
indicam as páginas em que podem ser encontradas às propagandas de interesse íntimo. Os
fragmentos estratificam as propagandas e trazem informações específicas, com orientações
para a aquisição ou à utilização do cosmético. Curiosamente, muitas compras realizam-se
basicamente pelas imagens e escritos destacados na capa, visto que este material
normalmente encontra-se lacrado. Com discursos atraentes carregados de “artimanhas”,
são criados signos com o uso de palavras e termos que interpelam as meninas/mulheres de
tal forma que a chance de recusa de compra da revista, é quase nula.
Pesquisas indicam que cerca de dez por cento das mulheres brasileiras, são
sensíveis aos esmaltes. Pensando nessas consumidoras, as empresas fabricantes do
cosmético, lançaram no ano de 2012 algumas versões hipoalergênicas3, com pouca
variedade de cores e tons. Esses produtos têm alta durabilidade, secagem rápida e fórmula
enriquecida com cálcio, garantindo saúde, beleza e sensação de bem-estar. Oportunamente,
nesse mesmo ano (mês de outubro), a Aeger lançou a coleção de esmaltes com a logomarca
Capricho, dividida em: OMG, GIRLIE e PLAY. São produtos de fácil identificação, posto que
assemelham-se aos gostos, atitudes e estados de humor das meninas/modernas,
combinando também com as quatro estações do ano.

3 QUEM PROMOVE QUEM? A REVISTA LANÇA O FILME, OU O FILME QUE
DIVULGA OS ESMALTES?
O campo dos Estudos Culturais nos mostra que a ação da cultura é uma ação social,
e que todas as práticas sociais comunicam um significado. Assim, entende-se que essas
práticas resultam em um estado de significação/identificação. Sendo assim, a partir dos
Estudos Culturais, o significado de um filme é produzido em relação ao público que se deseja
alcançar. Dessa forma, situando o cinema como uma mídia que ocupa um espaço na
subjetivação dos sujeitos, a posição que o espectador assume em relação a este filme,
dependerá do sentido dado ao filme, que pode modificar-se em consequência dos
conflitantes meios de transmissão e recepção que possam estar disponíveis. A proposta aqui
é vislumbrar uma pequena discussão para apontar os efeitos de precisos discursos,
articulados com certa revista e a determinados filmes.
3.1 Um pouco de Jogos Vorazes
A história do filme Jogos Vorazes é ambientada no futuro, em uma nação chamada
Panem, que surge após a destruição da América do Norte (USA). O país é constituído por
doze distritos, que ofertam diferentes serviços e produtos para o desfrute da Capital (local

Esmaltes hipoalergênicos, são produtos com baixo teor para causar alergia; normalmente não
possuem os três componentes que causam alergia: o DBP, o formaldeído e o tolueno. São
considerados também como esmaltes 3-free.
3
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onde acontecem os jogos), que os comanda com “mãos de ferro”. Uma das formas da Capital
demonstrar seu poder sobre os sobreviventes do carente país, é com os Jogos Vorazes. Esses
jogos mostram uma competição anual transmitida ao vivo pela televisão, em que dois
adolescentes, um de cada distrito, são selecionados e obrigados a lutar até a morte. O último
competidor que sobreviver no campo de batalha, obtém a vitória.
Dentro dos Jogos, a personagem escolhe a arma que mais lhe convém: arco e flecha.
Na tentativa de sobreviver, percebe que precisa ganhar a confiança dos patrocinadores para
poder receber ajuda durante os dias de luta. Na batalha final, restam apenas Katniss e Peeta.
Entretanto, somente um pode ser o vencedor. Em meio ao conflito, ambos ameaçam “comer
umas frutinhas” que os pode levar a morte no mesmo instante, estilo “A lá Romeu e Julieta”.
Oportunamente, o idealizador dos Jogos Vorazes interrompe a cena e ordena que os
competidores parem, já que desta vez não haverá um único vencedor, mas sim, dois.
Este capítulo mostra as relações existentes e construídas a partir das imagens e
discursos, que aparecem nas capas e páginas de uma revista de grande circulação no
mercado, quando vinculada a uma banda, ator/atriz, cantor/cantora e personagens que
representam uma nação jovem e com “atitude”. Focaliza também, compreender a
publicização dos esmaltes, da revista Capricho e do lançamento de certo filme. Um produto
difunde outro e, todos destacam a supervalorização da imagem, sensações de poder e
condições de pertencimento. Assim como Effie Trinket, muitas meninas desejam ser o “top”
do momento, alvo de referência que indica caminhos para o sucesso, mesmo que passageiro.

4 MÍDIA E EDUCAÇÃO
As relações dos pensamentos e atitudes contemporâneas são captadas e reprocessados
pelos meios de comunicação de massa, pautados na hipervalorização do individual; modos
privados da vida cotidiana recebem holofotes sugerindo identidades comuns a serem
seguidas, através de um processo de subjetivação que se fundamenta nos discursos e nas
imagens difundidas pelas mídias sociais.
Em linhas gerais, as propagandas veiculadas na mídia associam estes modos de ser
e de viver a possibilidade de liberdade, de um consumo que desperta o desejo da
identificação com o outro e com o grupo ao qual se aspira pertencer. Este processo acontece
de forma rápida e dissimulada, provoca interrogações quanto ao “aqui-agora” e agiganta as
incertezas frente o futuro.
Para Lipovetsky (2004, p. 100):
A era presentista está tudo menos fechada, encerrada em si mesma,
dedicada a um niilismo exponencial. Dado que a apreciação dos valores
supremos não é sem limites, o futuro continua em aberto. A
hipermodernidade democrática e mercantil não deu seu canto do cisne –
ela está apenas no começo de sua aventura histórica.
Novas inspirações surgem com a união dos campos: mídia e educação; o fato é que
as práticas de formação de sujeitos tornam-se cada vez mais complexas e, sintetizar
conhecimentos midiáticos e saberes convencionais/usuais regressa num desafio quase que
diário nos espaços escolares. Buscar a interface dessas duas significações, exige um
desenvolvimento mais amplo das habilidades e competências dos educadores com viés
especial ao pensar criticamente.
O desafio maior é a compreensão de um fenômeno chamado “influência midiática”,
que se apresenta e se modifica constantemente com diferentes roupagens, selecionando,
segregando, enaltecendo e moldando jeitos de ser e de pensar. Essa influência mediada pela
publicidade e propaganda adentra os diversos espaços sociais dos educandos,
principalmente as salas de aula, com intenção velada de moldar, constituir e promover.
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5 QUANDO UMA FOLHA DE REVISTA É TRANSFORMADA EM ESPAÇO
PUBLICITÁRIO PARA CONSTITUIR UM MODO DE SER MENINA/MULHER
Por mais que o discurso seja aparentemente “não nocivo”, o desejo de poder e
persuasão se revelam nas entrelinhas do que é falado, escrito ou de uma imagem construída.
Esta faceta cria um processo de dominação por algo que se quer apoderar com extrema
sutileza. Um discurso pode estar carregado de intenções, de sabedoria e astúcia. Surge então
a questão: quais os efeitos que este tipo de publicidade provoca nas menina/mulheres?
Uma prática discursiva, segundo Foucault (1986, p. 220), “toma corpo em técnicas e
feitos”. E como se trata de uma via de mão dupla, pode-se dizer que as técnicas, as práticas
e as relações sociais, em que estão investidos os enunciados, constituem-se ou mesmo se
modificam exatamente através da ação destes mesmos enunciados; vai deter-se na
construção de um feixe de relações, no desenho que articula enunciados e práticas,
enunciados e técnicas, sobre um dado objeto; o mapa certamente apontará para regiões
exteriores, para alguns lugares maiores de aplicação de um discurso (as revistas, o filme,
por exemplo). Portanto, o que mais interessa é tomar o texto “menos aquilo que o compõe
por dentro, e mais pelos contatos de superfície que ele mantém com aquilo que o cerca de
modo a conseguirmos mapear o regime de verdade que o acolhe e que, ao mesmo tempo,
ele sustenta, reforça, justifica e dá vida” (VEIGA-NETO, 2001, p. 57).
Os enunciados4 não são as palavras, frases ou proposições, mas formações que apenas
se destacam de seus corpus quando os sujeitos da frase, os objetos da proposição, os
significados das palavras mudam o sentido, tomando lugar no “diz-se”, distribuindo-se,
dispersando-se na espessura da linguagem. (DELEUZE, 1991, p. 29).
Um dos objetivos deste artigo, é o de compreender de que forma este veículo de
comunicação de massa apresenta e representa as novas meninas/mulheres, tanto nas
imagens quanto nos discursos subjacentes a elas. Ao eleger uma revista de alta circulação
no mercado como objeto de análise, direcionada essencialmente para o público infantojuvenil, os holofotes se voltam para um grupo específico de consumidoras, pertencentes
sugestivamente à classe social média.
Este público está exposto a uma enorme quantidade de informações acerca de seu
próprio desejo quanto à promoção e difusão da beleza; por sua vez, essas revistas mostramse como tradicionais companheiras dessas meninas, situando-se em um patamar
privilegiado, visto que podem circular de mão em mão e serem folheadas múltiplas vezes,
permitindo proximidade física expressiva, facilitando a memorização das imagens e
respectivas mensagens.
As matrizes discursivas5 encontradas nas revistas analisadas expressam modelos
semelhantes de menina/mulher. Fisicamente, essas adolescentes são claras, de cabelos bem
tratados, formas do rosto harmoniosas e extremamente magras. O estilo de vestir-se e
calçar-se segue os requisitos da moda. São muitos esforços empregados para se chegar ao
“padrão ideal”. Mas, será que existe um padrão ideal? Na verdade, existe uma beleza
culturalmente construída pela mídia, que incentiva o consumo com a intenção de divulgar a
novidade ou de esconder algo que não se tem intenção de revelar. Para essas

Foucault define enunciado como uma função de existência, que cruza um domínio de estruturas e
de unidades possíveis, e as faz aparecer com conteúdos concretos, no espaço e no tempo. Não
podemos ligar o enunciado a uma frase já que a ligação entre enunciado e aquilo que ele anuncia (o
referencial) é variável, segundo as realidades materiais no espaço e no tempo. Além disso, existe uma
diferença entre enunciado e enunciação, só existindo enunciado quando o mesmo possui
possibilidade de repetibilidade, diferente de uma frase proferida (uma enunciação), que não poderá
ser repetida. Desta forma, o enunciado depende de uma materialidade, que é sempre de ordem
institucional, no sentido de uma estrutura de poder (MACHADO, 1981, p. 151-152).
5 É um conjunto de enunciados que dão materialidade às práticas sociais de um determinado tempo
e uma determinada cultura. Segundo Foucault (2004) é um exercício de poder que consiste em
“conduzir condutas” (governamento).
4
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meninas/mulheres consumidoras, o importante é cuidar da aparência física, evitando tudo
àquilo que possa provocar sensação de inferioridade e rejeição.
A escolha de determinados materiais segue algumas peculiaridades daquilo que se
pretende olhar, investigar, problematizar e se chegar a algumas considerações. A amostra
foi colhida num conjunto de duas edições da revista Capricho (1146 e 1153), pertencentes
ao ano de 2012, selecionadas a partir das capas, índices e sumários, que servem de
referência para o estudo e consequente análise. Para esta seleção se partiu da ideia que há
uma cultura veiculada pela mídia, propagando um discurso que envolve infância,
adolescência e beleza. As revistas foram agrupadas pelas informações que se
complementam “esmaltes e filme” e “esmaltes e estilos”, numa sincronia entre os escritos,
imagens e desejos.
A partir das palavras de Foucault (1996, p. 114) é possível constatar que:
(...) (não há) enunciado livre, neutro e independente; mas sempre um
enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto,
desempenhando um papel no meio do outros, neles se apoiando e deles
se distinguindo: ele se integra sempre em um jogo enunciativo, onde tem
sua participação, por ligeira e ínfima que seja. (...) Não há enunciado que
não suponha outros; não há nenhum que não tenha, em torno de si, um
campo de coexistências.
A revista Capricho, como uma fonte difusora de cultura de massa, torna-se parte
integrante de uma pedagogia cultural, que por sua vez, dissemina práticas quando descreve
grupos de sujeitos que se ocupam em determinar comportamentos e condicionamento de
corpos. Longe de buscar verdades absolutas, estes anúncios precisam ser examinados
diante daquilo que produzem, ou seja, uma infância que supervaloriza a adolescência e o
início da vida adulta.
A exploração das peças publicitárias encontradas dentro da revista, acaba por ser
referencial de significativas matérias, tais como: dicas de moda, música, filmes e
relacionamentos. Assim, nasce uma vontade de saber, de entender as relações entre a mídia
impressa e consumo, processos de subjetivação e difusão da cultura a partir destes
artefatos, posto que existe na revista uma intenção “educativa”, sugerindo normas,
condutas, regras e cuidados com a beleza, numa busca constante pelo aperfeiçoamento de
“si mesma”.
5.1 Revista Capricho e os esmaltes: quais textos, quais leituras?
Para facilitar a leitura desta análise, as revistas foram caracterizadas pelo número
de suas próprias edições, 1146 e 1153; ambas possuem uma produção textual jovem e
reúnem muitos gêneros, dentre eles, destaca-se o de interesse publicitário. Com múltiplos
estilos num único artefato, enfatiza-se que a revista foi criada para vender moda (roupas,
sapatos, bolsas), peças íntimas, acessórios (joias, lenços, cinto, óculos), alimentos, músicas,
ideia de novelas, filmes, maquiagens, produtos de higiene, saúde, estilos e, principalmente
a descrição das “tribos”6 contemporâneas.
Segundo Kellner (1995), é possível afirmar que existe uma crescente valorização da
imagem na sociedade atual. Ainda é possível dizer que, as peças publicitárias, dentro das
revistas, são textos culturais carregados de sentido, que constroem e posicionam o
sujeito/adolescente, projetando-o para um futuro acelerado. O discurso encontrado dentro
da revista, associado aos esmaltes, resulta como um comportamento já aceito socialmente,

As tribos urbanas, também chamadas de subculturas ou subsociedades são constituídas de
microgrupos que têm como objetivo principal estabelecer redes de amigos com base em interesses
comuns. Essas agregações apresentam uma conformidade de pensamentos, hábitos e maneiras de se
vestir.
6
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operando como um lugar, querendo significar um jeito de ser das meninas, com precisas
significações, ligando a imagem ao objeto de consumo.
5.2 Em cada página... a novidade, as dicas, os segredos e a inspiração!
As imagens destacadas nas páginas das revistas são carregadas de mensagens
destinadas a um público certo, reunindo alguns mecanismos de produção de sentido sob o
imediato. Este é um ponto de vista que vai se fundamentando a partir das
reflexões/problematizações. Aos poucos, vão sendo realizadas inter-relações entre
conceitos e dados analisados, com algumas comprovações de hipóteses levantadas e
respectivas negações de pensamentos ou situações entendidos como indubitáveis.
Este processo traduz-se num vaivém de reflexões, observações e interpretações,
reconhecendo-se sempre a riqueza de possibilidades e dos progressos alcançados ante os
saberes adquiridos na presumida solução da problemática, abordada no início da
investigação. Para Foucault (1996) “dentre palavras ditas e escritas aparecem os desejos
mais íntimos e toda uma “vontade de saber” atrelada a certa “vontade de verdade”. Por sua
vez, essa “vontade de verdade” se apoia na percepção do “ver” ao invés do “ler”, do processo
de “verificação” antevendo o “comentário”. As análises e reflexões contemplam duas edições
da revista Capricho, 1146 e 1153, ambas correspondentes ao ano de 2012. A primeira
edição focaliza as páginas de números 03 e 05. A segunda edição, engloba as folhas de
números 40 e 41.
Na página 03 (figura 1), edição 1146, o índice da revista destaca a foto de uma cena
do filme Jogos Vorazes, em que exibe a personagem principal da trilogia, Katniss Everdeen.
Logo abaixo, com letras em negrito, apresenta-se o anúncio: “Jogos Vorazes OMG! A CH
encontrou o elenco da saga. Happy Hunger Games”. A sigla OMG, é uma expressão
corriqueiramente utilizada pelos/as jovens/adolescentes nas redes sociais, salas de batepapo, querendo dizer: “Oh My Good!”, em português, “Oh Meu Deus!”. Essa mesma sigla,
aparece no rótulo de um esmalte mencionado nas páginas 05 e 43 da mesma revista, na
reportagem denominada “É um vício! Muuuitos esmaltes para você passar mal”,
publicizando quatro cores de esmaltes cremosos.

Figura 1 – Revista Capricho
nº1146, p. 3
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Com tamanha perspicácia, o editorial da revista utilizou-se da expressão adolescente para
promover um produto de consumo. A grande façanha se mostra na junção dos dois temas
apresentados na revista, esmaltes e Jogos Vorazes, onde um promove o outro. Nesta página,
outras duas reportagens chamam a atenção: uma de roupas, que nos mostra “o que vai virar
moda no inverno” e outra de autoajuda, com sugestões para acabar com as “fofocas” e
“boatos”; finaliza as “informações úteis” com um discurso de duplo sentido, que aborda
“qualidades e defeitos” das pessoas, dando pistas de que “Seu defeito pode ser sua maior
qualidade”. Ao lado direito, em duas colunas distintas, encontram-se reportagens
secundárias, que fazem parte dos atrativos da revista (com informaçõesde relacionamentos,
moda, saúde, beleza, looks, lazer e horóscopo).
Na página de número 05 (figura 2), edição 1146, há um espaço reservado para que
a leitora fique sabendo de como pode concorrer a kits das quatro coleções de esmaltes da
Capricho, com nomes “divertidos” e jovens, como OMG (mesma sigla usada no índice para o
filme Jogos Vorazes) e que leva cores metalizadas; PLAY, com tons alegres; “cores
queridinhas” de GIRLIE; e os clássicos do ROCK, com cores mais escuras e brilhantes. Em
todos os casos, o leitor recebe os conteúdos e os interpreta de acordo com sua cultura, num
processo de reconstrução e ressignificação de sentidos.

Figura 2 – Revista Capricho
nº1146, p. 5

Na página de número 39, edição 1153 (figura 3), aparece o ambivalente discurso
“Agarre seu estilo, você pode ser de várias maneiras. O importante é ter seu estilo sempre à
mão”. Na primeira dica, o texto sugere que as meninas podem ser de várias formas, que tudo
vai depender com quem se deseja parecer, qual a tendência que rege o momento e qual tribo
que deseja seguir. Isso tudo acontece muito rápido e modifica-se mais velozmente ainda.
Portanto, ser uma menina/mulher “camaleoa” é ter “uma atitude” de coragem e
comportamento volátil, onde as identidades se constituem de acordo com um conjunto de
forças criadas pela mídia, que segue sugestões do “não apego”. Toma-se por tema, meninas
que assimilam uma determinada ideia discursiva, e tentam de alguma forma aproximar seus
gostos e estilos daquilo que é dito. Isso tudo acontece, de forma inconsciente e gradativa,
que diminui a vontade autônoma e dá vazão as condutas e desejos subjetivos.
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Figura 3 – Revista Capricho
nº1153, p. 39

Seguindo com as análises, lança-se olhares para os estilos de esmaltes criados pela
Aeger, inseridos no “universo Capricho”. Inspirada nas meninas “fashionistas”, a Coleção
OMG dita tendências e traz uma releitura de clássicos, sem perder o glamour. Insinua o estilo
“must have”7, com características marcantes, tais como: ser descolada, decidida, ter atitude
e estar antenada com o universo da moda.
A Coleção GIRLIE, promete agradar tanto as consumidoras mais discretas quanto as
mais ousadas, sem perder o romantismo. Com tons suaves e intensos, essa linha conquista
a garota que tem jeito de princesa, é meiga, sonhadora e adora “mimos”, mas que ao mesmo
tempo, é descolada e tem estilo sofisticado. Por sua vez, a coleção PLAY é vista pelas
adolescentes como uma proposta divertida, moderna e de alto astral. São características da
“menina play”, que está sempre de bem com a vida, direciona seus gostos para cores atraentes
e que enchem os olhos. A coleção traz tons abertos e coloridos, como: amarelo, verde e laranja.
Fora de qualquer regra, a cartela sugere uma brincadeira com a combinação de cores, onde
se pode expressar “criatividade sem limites.”
O último destaque da página é a coleção ROCK GLAM, desenvolvida para moças de
atitude; a coleção conta com uma cartela de cores fortes e intensas, combinando com a
energia emanada pelo o rock. A “adolescente Rock Glam”, revela personalidade forte,
ousadia, preferência pelo inusitado, tem estilo único e gosta de estar sob os holofotes, como
uma boa “rock star”.
As quatro coleções estão carregadas de propósitos e características marcantes. Por
sua vez, expressam alegria, alto astral, personalidade, bom gosto e principalmente “atitude”.

Tipo de linguagem utilizada nas redes sociais para explicar que um artefato é “indispensável” num
determinado período.
7
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São ações disseminadas pela mídia e pelos meios de comunicação de massa, designando um
jeito de ser “fiel a si mesma”. Neste caso, “ter atitude”, é identificado como uma pretensa
“potência jovem” a um só tempo causa e solução de problemas contemporâneos (SCHMIDT,
2006, p. 17). Nas páginas analisadas, percebe-se uma recorrência de determinados estilos e
padrões, que são ofertados pelas magníficas campanhas milionárias destinadas as
meninas/mulheres/modernas. Tais artefatos não anunciam apenas “dicas” e “proposições”
estéticas, mas participam da produção e divulgação de necessidades, sonhos, esperanças,
representações de beleza, feminilidade, e de um convencimento que se dá de modo sutil e
prazeroso, articulado a tantas outras instâncias sociais.

6 CONSIDERAÇÕES
Entendida como um “grande negócio mercadológico”, a propaganda dirigida ao
consumidor infanto-juvenil representa um próspero mercado que movimenta uma parcela
significativa da economia. São elas responsáveis por vender moda, conceitos e atitudes. As
propagandas de esmaltes, articulados com venda casada aos filmes, novelas e a outras
Pedagogias Culturais, subjetiva estes sujeitos determinando padrões de beleza, formas de
estar, pensar e agir. Nesse sentido, “adolescentes são muito mais vulneráveis às mensagens
de propaganda e às opiniões de seus grupos sociais em vez de efetuar uma análise objetiva
dos efeitos tangíveis de um produto” (CHEVALIER, 2007, p. 282).
Na atualidade, a ideia de consumo nunca se fez tão presente nos diferentes espaços
sociais; é fato, que essa demanda se acelera com a crescente influência da mídia sobre
os processos de transitoriedade da infância para a adolescência, em que todos assistimos a
explosão e emancipação de uma sociedade impulsionada para o consumo e o descarte,
buscando o “novo” constantemente, materializando os desejos simbólicos em
determinados produtos. O resultado é um tanto assustador, visto que temos a nossa volta,
crianças extremamente competitivas, com desejos instáveis e valores superficiais. Com
isso, a cultura hedonista se espalha como “fogo em palha” e os desejos de supremacia
ocupam o espaço resguardado aos valores aprendidos e retransmitidos ao longo dos
tempos, como o respeito, a gratidão, a educação, o equilíbrio psicossocial e a liberdade de
pensamentos e ações.
Durante a investigação, buscou-se relacionar algumas produções apresentadas nas
revistas, iniciando pela capa (local que dá dicas ao leitor sobre os assuntos tratados na
edição), perpassando pelo índice e páginas principais. Tais composições mostram e
exploram as relações existentes entre o universo cinematográfico e a satisfação pessoal,
instigando o desejo de consumo quanto a beleza das unhas, através das propagandas de
esmalte. Neste caso, percebe-se claramente uma venda casada entre: revista Capricho, filme
e publicização de cosméticos.
E no campo da educação, quais responsabilidades e esclarecimentos precisam ser
dirimidos? Inegavelmente, todos somos responsáveis pela educação dos nossos filhos e
alunos. Não é somente a escola que educa, assim como não é somente, a publicidade que
seduz. Nessa circunstância, tanto a escola quanto a família estão sendo chamados para
cumprir o seu papel, visto que a legislação caminha a passos lentos. O consumo infantojuvenil, bem como a influência da mídia nas vidas das crianças e adolescentes, promove
grande impacto nas constituições identitárias destes sujeitos, atravessando seus juízos,
hábitos e atitudes. Para evitar os abusos e discrepâncias nos anúncios direcionados a este
público, a sociedade conta com a intervenção do “Instituto Alana” 8 e da “ANDI”9, que

O Instituto Alana é uma organização sem fins lucrativos, criada em 1994. Tem como missão
fomentar e promover a assistência social, a educação, a cultura, a proteção e o amparo da população,
visando a valorização do homem e a melhoria da sua qualidade de vida, conscientizando-o para que
atue em favor de seu desenvolvimento, do desenvolvimento de sua família e da comunidade em geral,
sem distinção de raça, cor, posicionamento político partidário ou credo religioso.
9 Criada formalmente em 1993, a ANDI é uma organização da sociedade civil, sem fins de lucro e
apartidária, que articula ações inovadoras em mídia para o desenvolvimento. Suas estratégias estão
8
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trabalham para ampliar a conscientização da sociedade sobre o consumo infantil e
adolescente.
A partir desta proposição, defendem a regulação da comunicação mercadológica
voltada às crianças, por entender que este público não possui capacidade para compreender
o caráter persuasivo das mensagens publicitárias transmitidas diariamente através dos
meios de comunicação. Sabe-se que, os resultados dessas propagandas carregadas de
“manobras” são negativos e preocupantes, visto que são divulgados pela própria mídia, altos
índices de violência, obesidade infantil, erotização precoce e estresse familiar.
Este artigo abre um leque de possibilidades para novos estudos, problematizações,
questionamentos, inquietações e inferências acerca dos conceitos: mídia, consumo,
educação, cultura e beleza. A revista pode ser vista como forma de entretenimento,
passatempo ou lazer; por sua vez, encontra no público “teen” feminino, um terreno fértil
para constituir modelos socialmente aceitos e válidos para sociedade contemporânea. Por
se tratar de um tema atual, inter-relacionado com a malha da cultura, torna-se pertinente
questionar como a sociedade está se organizando para refletir sobre isso. O indiscutível é
que “ninguém nasce consumidor”, cria-se uma necessidade onde somos todos convidados a
perceber/constatar que um bem de consumo é “melhor” ou que talvez não seja “tão bom”
quanto o outro.
As escolhas sócio modernas funcionam segundo a ótica da reciclagem permanente
do passado, frente a incerteza do futuro, em que o desejo de consumo se fortalece a partir
da dinâmica do poder que alimenta a si mesmo, com o propósito de domínio sobre pessoas
e coisas seladas da intempestiva técnica que declina valores e enaltece ações. A sociedade
contemporânea vive momentos de fascínio pelo frívolo e pela superficialidade, em que a
flexibilização comunicacional encontra-se envolta pela “era do espetáculo” e pela
inconsistência de opiniões.
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Juliana Ribeiro de Vargas1
Maria Luisa M. Xavier2
RESUMO: Esta investigação tem como objetivo visibilizar e problematizar a
operacionalidade de determinados discursos na constituição de subjetividades de um grupo
de jovens contemporâneas, com idades entre treze e quinze anos, estudantes de uma escola
pública localizada na periferia de Porto Alegre (RS). Tais discursos foram reiterados pelas
mídias musicais acessadas pelas estudantes por meio de seus aparelhos celulares e por suas
próprias narrativas acerca das temáticas evidenciadas nas referidas mídias. Em
consonância com as teorizações dos Estudos Culturais, dos Estudos de Feministas e de
Gênero, em uma abordagem pós-estruturalista, entendemos que os discursos operam sobre
a constituição de subjetividades de tais alunas e, por conseguinte, na (re)produção dos
modos de viver a feminilidade na atualidade. Para tanto, buscamos os referenciais da
Análise do Discurso de inspiração foucaultiana. Como estratégias metodológicas, também
utilizamos da análise das mídias musicais armazenadas pelas alunas em seus aparelhos
celulares; dos grupos de discussão organizados com as referidas estudantes, e, ainda, de
estratégias de observação de seu cotidiano no meio escolar. Compreendemos que esta
investigação, mais do que visibilizar e problematizar os modos sobre os quais jovens
contemporâneas conduzem suas condutas, visa contribuir para organização de
diferenciadas práticas pedagógicas nas instituições escolares, a partir do conhecimento das
práticas de vida das jovens na atualidade.
PALAVRAS–CHAVE: Estudos Culturais. Gênero. Juventudes. Feminilidade. Periferia
Urbana. Música.
ABSTRACT: This research aims to visualize and question the operability of certain
discourses in the constitution of subjectivities of a contemporary group of young people,
aged thirteen and fifteen, who are students from a public school located on the outskirts of
Porto Alegre (RS). Such speeches were reiterated by the musical media accessed by students
through their mobile devices and their own narratives about the issues highlighted in these
media. It should be stressed that, the young people of this study listened and shared their
favorite songs on their mobile handsets, often in the midst of classroom activities. In
accordance with the theories of Cultural Studies, of Feminist and Gender Studies, in a poststructuralist approach, we understand that discourses operate on the constitution of
subjectivities of such students, consequently on the (re) production of the modes of living
femininity today. Therefore, we seek the benchmarks of the discourse analysis inspired by
Foucault, contributions to understand the music and narratives of the young people in
question, as a surface of visibility of particular wordings that reiterate certain discourses.
As methodological strategies, we also used the analysis of musical media stored by the
students in question on their handsets; discussion groups organized with these students,
and still, observation strategies on their school daily life. We understand that this research,
more than visualize and problematize the modes on which contemporary young people lead
their conduct, aims to contribute to the organization of differentiated teaching practices in
schools, from the knowledge of the young people living practices today.
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PARA UM COMEÇO DE CONVERSA/PESQUISA
Uma estudante do último ano do Ensino Fundamental escuta uma de suas músicas
preferidas no celular: Mulher do Poder, interpretada pela Mc Pocachontas3. É interessante
destacar que na versão audiovisual da música, a intérprete em questão aparece, em diversos
momentos, desfrutando de bens de consumo de alto valor, como roupas e acessórios de
grifes famosas, a exemplo da Louis Vuitton4. Também na música, a artista ainda destaca que
para iniciar/manter um relacionamento afetivo seu parceiro deve, obrigatoriamente, lhe
dar condição, ou seja, sustentar seus desejos e suas vaidades, não importando o quão caro
sejam. Frente a esta descrição, vale questionar: estarão as jovens da atualidade,
principalmente aquelas apreciadoras do estilo funk ostentação, organizando seus
relacionamentos de amizade e de afeto de modo semelhante à Mc Pocahontas? 5
O presente estudo, recorte de uma investigação mais ampla, pretende visibilizar e
problematizar a operacionalidade de determinados discursos na constituição de
subjetividades de um grupo de jovens alunas contemporâneas e, por conseguinte, na
(re)produção de formas de viver a feminilidade na atualidade. Tais discursos eram
evidenciados em músicas associadas ao gênero contemporaneamente conhecido como funk
ostentação, o qual era apreciado pelo grupo de alunas em questão. Vale destacar que as
referidas alunas escutavam e compartilhavam tais músicas através de seus aparelhos
celulares, muitas vezes em meio às atividades de sala de aula, não acatando assim a
legislação vigente que proíbe o uso de tais aparatos nas escolas da rede de ensino da qual
fazem parte.6
Os campos teóricos dos Estudos Culturais e dos Estudos de Gênero, em vertente
pós-estruturalista e também as teorizações de Michel Foucault, selecionados para subsidiar
este estudo, permitem o aprofundamento da temática de análise. Em consonância com tais
campos, compreendo os sujeitos como constituídos e diferenciados discursivamente,
segundo as condições de possibilidades de distintos contextos históricos e sociais. Logo, as
jovens contemporâneas estudadas estariam sendo subjetivadas de distintos modos em suas
possibilidades de vida e, desta forma, constituiriam suas feminilidades frente aos diferentes
discursos que as atravessam. Vale referir que entendemos os processos de constituição das
subjetividades das alunas jovens como implicados nas formas como essas elencam para
vivenciar a feminilidade na contemporaneidade, uma vez que “os modos de subjetivação,
são, precisamente, as práticas de constituição dos sujeitos” (CASTRO, 2009, p. 408).
A partir da perspectiva dos Estudos Culturais é possível compreender as
manifestações significativas para os distintos grupos sociais, tal como as músicas escutadas
pelas alunas, como produções culturais e ainda, como ações comunicativas/identitárias dos
grupos sociais nos quais as jovens alunas transitam, uma vez que tais músicas eram
compartilhadas entre as elas através da internet e/ou, pela tecnologia bluetooth. Já os
Estudos de Gênero, ao deslocarem o foco de análise dos comportamentos de homens e
mulheres como originários unicamente de categorizações biológicas para o entendimento
dos mesmos como relacionados às construções históricas sociais, fomenta modos
diferenciados de descrição e análise de tais sujeitos (LOURO, 1997). Sob tal perspectiva
gênero é compreendido como um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas
diferenças percebidas entre os sexos (SCOTT, 1995). Teresa de Lauretis (1994) compreende
gênero para além das diferenças sexuais, pois para autora também essas não são universais,

3Mc

Pocahontas é o nome artístico de Viviane Queiroz, cantora carioca. Ver:
http://www.brasilblogado.com/mc-pocahontas-oficial/. Acesso 20 jul 2014.
4O vídeo da música pode ser visibilizado pelo endereço
https://www.youtube.com/watch?v=AGuf8ARymiU. Acesso em 15 abr. 2015.
5 Apesar de sua produção ser recente (2009), o funk ostentação já foi tema de documentários e de
reportagens especiais de jornais e revistas de grande circulação. Suas músicas traçam, em sua
maioria, narrativas acerca dos “benefícios” que o acúmulo de bens e de patrimônio proporciona aos
homens jovens e mulheres: a companhia de parceiros e a elevação de um status frente aos demais.
6 A escola das alunas pertence a Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre.
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tão pouco articuladas em razão de essências ditas únicas. Alinhada às ideias de Foucault
sobre a constituição do sujeito a partir das práticas de subjetivação, a referida autora pontua
a potencialidade de pensar o conceito de gênero como também uma tecnologia, produto de
práticas discursivas.
O material empírico deste estudo decorre de metodologias de investigação
qualitativas de cunho etnográfico, tais como observações participantes e registros em diário
de campo. Também foram realizadas análises dos arquivos musicais armazenados nos
cartões de memória dos celulares das citadas estudantes e alguns destes arquivos foram
problematizados com as alunas em encontros de pequenos grupos os quais denominamos
Rodas de Conversa.7 A partir de tais metodologias, foi possível verificar que algumas alunas
armazenavam mais de trezentos arquivos musicais em seus celulares.
O elevado número de registros musicais (mais de uma centena) e a prevalência do
funk como estilo musical presente na maioria dos cartões de memória analisados foram
aspectos que chamaram nossa atenção. Vale referir que tais mídias circulavam entre as
alunas através da tecnologia bluetooth, ou ainda por programas de acesso e transferência
do conteúdo da web para artefatos tais como computadores e celulares. É possível pensar
que, semelhante aos chamados diários de outros tempos, os aparelhos de celular prestamse, nos tempos atuais, ao registro de memórias/vivências das jovens alunas, uma vez que
imagens e músicas que remetem aos amigos, aos amores e aos ídolos ficam registradas nos
cartões de memória de cada aparelho. Seriam seus cartões de memória como diários digitais
contemporâneos, nos quais as jovens alunas registram, constituem e são subjetivadas na
sua existência. Contudo, é importante pontuar a provisoriedade e a flexibilidade que tal
recurso comporta, uma vez que cada aluna pode possuir mais de um cartão de memória e
também, apagar ou registrar ‘novas memórias’ no mesmo. Entendemos assim, que os
registros de tais alunas constituam memórias fragmentadas, distantes da ideia de totalidade
e continuidade, como afirma Bauman (2001).
Como procedimento de delimitação dos discursos analisados, buscamos interrogar
como os mesmos eram constituídos como verdades e interpelavam as alunas desta
investigação (FISCHER, 2003) operando sob a subjetividade das mesmas. Sobre o tema,
refere Rosa Fischer:
Foucault afirma que a palavra, o discurso, enfim, as coisas ditas não se
confundem com meras designações: palavras e coisas para ele têm uma
relação extremamente complexa, justamente porque são históricas, são
construções, interpretações; jamais fogem a relações de poder; palavras
e coisas produzem sujeitos, subjetividades, modos de subjetivação.
(FISCHER, 2003, p. 373)
Apresentamos a seguir considerações acerca de um ideário de feminilidade,
problematizando-o através das perspectivas teóricas elencadas. Posteriormente,
apresentamos algumas características do gênero funk ostentação buscando visibilizar
discursos sobre gênero, sexualidade e consumo evidenciados em tais músicas. Encerramos
este estudo com a certeza de que outros discursos poderiam ser problematizados na
procura de visibilidade para dimensões ainda pouco estudadas no que se refere à
constituição da juventude feminina.

Em tais encontros eram apresentadas às estudantes a letra de algumas músicas e a versão em
videoclipe, encontrada na web, das referidas músicas.
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UM HOMEM PARA LHE DAR CONDIÇÃO: DISCURSOS CONSTITUINDO MODOS DE
SER MULHER
Amélia não tinha a menor vaidade.
Amélia é que era mulher de verdade
(Aí, que saudades da Amélia, Mario Lago e
Ataulfo Alves)
Mario Lago e Ataulfo Alves apresentavam, nos anos de 1940, uma mulher de
verdade como aquela que apoiava seu companheiro em todas as dificuldades do cotidiano
e que ainda, não exercia a vaidade. Também na canção Marina, de Dorival Caymmi,
composta na mesma década (1947), também acaba por destacar a simplicidade, a ausência
de vaidade como uma característica a ser apreciada nas mulheres. A mulher cantada de
Caymmi não precisaria maquiar-se pois já era bonita com o que Deus lhe deu!
Autores que problematizam a história das mulheres, tais como Del Priore (1997),
Louro (1997), Perrot (2007) demonstram, através de seus estudos, que determinadas
características tais como o amor incondicional, a paciência constante, o recato e a
simplicidade foram características estimuladas, ao longo dos tempos, nas sociedades
ocidentais, a fim de naturalizar alguns comportamentos como formas adequadas para o ser
mulher. Exemplo dessa afirmação pode ser percebido na associação dos comportamentos
femininos à história de personagens bíblicas como Eva (a pecadora) e Maria (a submissa),
as quais subsidiaram formas adequadas e inadequadas para a conduta das mulheres (Del
Priore, 1997). É possível compreender também, de acordo com as ideias de Michel Foucault
(2005), que tais discursos tenham se estabelecido como regimes de verdade nas diversas
sociedades.
A verdade, como afirma Foucault (2005), está centrada na forma do discurso
científico, é difundida amplamente e circula nos aparelhos de educação e de informação.
Pode-se pensar na potencialidade do conceito de verdade quando Foucault (2005, p.13)
afirma que, por verdade, se entende “[...] o conjunto das regras segundo as quais se distingue
o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder”. Desta forma,
se determinadas características foram associadas às mulheres, a partir de discursos
específicos de cada sociedade, é possível inferir que estes funcionaram – e ainda funcionam
– como verdades sobre as mulheres. Vale destacar ainda que, segundo Foucault (2009) o
poder, a produção da verdade (constituída através do exercício do poder) e a subjetividade
são elementos relacionados no processo de condução de condutas dos indivíduos. Maria
Manuela Garcia (2002) corrobora o referido autor ao pontuar que as subjetividades são
objetos de poder, “produtos de maquinações, de saberes e de técnicas que incluem
ativamente os seres humanos num campo de visibilidade, atribuindo-lhes certas
características e padrões de desenvolvimento” (GARCIA, 2002, p. 31).
A verdade, o poder e a conduta individual dos sujeitos foram preocupações
pertinentes para o referido autor, e nenhum desses domínios poderia ser analisado de modo
isolado, pois “[...] esses três grandes domínios da experiência só podem ser entendidos uns
em relação aos outros, e não podem ser compreendidos uns sem os outros” (FOUCAULT,
2010, p. 253).
Podemos afirmar que discursos diversos permitiram que mulheres fossem
queimadas na Europa em fogueiras8 e, em outros tempos, fossem descritas como histéricas.
Foram verdades instituídas sobre as mulheres que constituíram uma proposta de educação
feminina a qual, até o século XIX, afastava as mulheres da instrução. As mulheres deveriam

Refiro-me aqui ao Malleus Maleficarium. Manual escrito em 1486. O mesmo foi utilizado pela
Inquisição para descrever “feiticeiras e ao mesmo tempo dizer o que convinha pensar sobre elas”
(PERROT, 2007, p. 88). É importante destacar que, em trinta anos, o referido manual foi reproduzido
em vinte edições.
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ser mais educadas do que instruídas e capazes de desempenhar os papéis futuros de dona de
casa, esposa e mãe (PERROT, 2007).

ESSE É BONDE DAS MINAS QUE ANDAM NO OURO: DISCURSOS DO FUNK
OSTENTAÇÃO
Bota o dedo pro alto, deixa os homens
loucos
Esse é o bonde das minas que andam no
ouro
Gosto de ostentar e essa é a minha vida
Mulher do Poder, é assim que eu sou
conhecida
(Mulher do Poder- Mc Pocahontas)
Encontradas na totalidade dos cartões de memória das alunas investigadas, as
músicas relacionadas ao funk ostentação são apreciadas por grande parte dos jovens (e até
mesmo das crianças) nos tempos atuais. Vale destacar que mesmo aquelas alunas que
afirmavam “não gostar muito” de funk, tinham arquivos musicais de tal estilo, fato que
corrobora com as seguintes ideias: a) O grande número de arquivos armazenados era o que
mais importava às alunas; b) A troca de arquivos musicais pela tecnologia bluetooth
constitui-se como uma das formas de socialização entre as alunas deste estudo.
Entendemos, de modo semelhante a Dayrell, (2001) que o consumo cultural se tornou
ferramenta importante para as trocas sociais.
A popularização do referido estilo musical é também uma dimensão a ser
considerada. A forte presença do funk em nossa sociedade, em especial do estilo ostentação,
pode ser percebida nas trilhas sonoras de novelas de grande audiência, na presença de
artistas do gênero, a exemplo da Mc Pocahontas, em programas de televisão e também pelos
numerosos shows que os artistas realizam mensalmente. Sobre a popularização do funk,
vale destacar as palavras do DJ Malboro, um dos percussores do estilo no Brasil: “É a
verdadeira Música Popular Brasileira, a MPB, [...]. Acho que não existe nada hoje no Brasil
que tenha tanta força ou que seja ligado de um modo tão verdadeiro ao que as pessoas
pensam como o funk”. (DJ Malboro - PLATT e NEATE, 2008, p.85).
Segundo Dayrell (2002) o funk, assim como o rap tem sua origem na música negra
norte-americana, a qual incorporou sonoridades africanas, baseadas, segundo o referido
autor, no ritmo e na tradição oral. É interessante referir as condições de emergência do
gênero funk na sociedade brasileira. De um modo geral tal ritmo musical é associado às
classes sociais de menor poder aquisitivo e, por conseguinte, com uma suposta menor
possibilidade de aquisição de bens de consumo. Segundo Michael Herschmann (2005),
apesar de ter sido visibilizado na década de 1970 na conhecida casa de espetáculo Canecão,
o funk encontrou o seu espaço posteriormente nos bairros dos subúrbios cariocas. Nos
tempos atuais, é possível afirmar que o referido gênero é produzido/consumido por
"diversos grupos e segmentos sociais, e pela indústria cultural em geral." (HERSCHMANN,
2005, p. 73).
Já as músicas relacionadas o funk ostentação traçam, em sua maioria, narrativas
acerca dos “benefícios” que o acúmulo de bens e de patrimônio proporciona aos homens
jovens: a companhia de belas mulheres e a elevação de um status frente aos demais. O
mesmo estilo musical apresenta músicas que descrevem os desejos femininos como
unicamente relacionados à vaidade e à beleza. Nas canções, tais desejos são atendidos, de
um modo geral, por homens que pagam às mulheres o que elas querem. Os relacionamentos
afetivos também são organizados a partir da mesma lógica; mulheres namoram homens que
"bancam" tudo o que elas desejam.
A música Onde eu chego eu paro tudo, interpretada pelo Mc Boy do Charmes,
exemplifica as afirmações anteriores. Tal música descreve que o uso de uma série de
artefatos de vestuário e embelezamento de valor extremamente elevado, de marcas como
Dior, Lacoste, Armani, Oakley e Hilfinger, possibilitaria aos homens encantar, seduzir e
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compartilhar da companhia de belas mulheres.9 O uso de adornos como cordões e correntes
de ouro e ainda, a propriedade de carros e motos de valor elevado também são destacados
pela música referida como ações potenciais para a elevação do status de quem os usa. A
versão audiovisual (videoclipe) desta e de outras semelhantes visibilizam homens jovens
cercados de belas mulheres e ostentando os artigos de luxo como os citados.10 A seguir,
apresentamos excertos da música que evidenciam as afirmações.
Onde eu chego eu paro tudo
A mulherada entra em pane
Meu cordão é um absurdo
Meu perfume é da Armani[...]
Pick-up cabine dupla
Jet na carroceria
Correria traz fartura
Fartura traz alegria
E no meu vocabulário
Não existe economia
Nós investe no poder
E usufrui da putaria
(Onde eu chego eu paro tudo- McBoy do Charmes)
Em determinados versos da música Onde eu chego eu paro tudo, é possível pensar
que o uso de artefatos de marcas de grife e de automóveis caros seja propiciado pela prática
de atividades ilícitas, tais como roubos e furtos. Refiro-me aqui, especificamente, aos versos
“correria traz fartura, fortuna traz alegria” e “nós investe no poder e usufrui da putaria”. No
ambiente da periferia é de conhecimento geral que “aqueles que fazem correria” são os
sujeitos envolvidos em práticas ilícitas, a exemplo do tráfico de drogas e do comércio de
máquinas caça-níqueis.11
De modo semelhante ao exposto pela música Onde eu chego eu paro tudo, a música
Rolê da Haybusa, de Mc Dedé também visibiliza a relação entre popularidade e consumo de
caros artefatos de vestuário (a exemplo de roupas Hollister e Abercrombie & Fitch), tal
como podemos observar no recorte da mesma:
Área vip, whisky, no camarote só as top de elite
No baile (HAHA), nóis porta o kit
Tem hollister e abercrombie fitch
Meninas solteiras o baile é de vocês
Vem dançando uma de cada vez
(Rolê da Haybusa - Mc Dedé)12
Ao problematizar com as alunas a relação dos artefatos de consumo descritos em
ambas as músicas e a real possibilidade financeira de serem adquiridos, as mesmas
destacaram a realização de atividades ilícitas como meio para a conquista de tais bens, como
é possível visualizar em suas falas:

Mc Boy do Charmes é o nome artístico de Wellington França, cantor e compositor.
Pode-se referir aqui as músicas Megane (Mc Boy do Charmes), Plaque de 100 (Mc Guime), É o fluxo
(Mc Nego Blue) e as Minas do Camarote (Mc Dedé).
11Como docente já ouvi, de alguns alunos, que a razão de um afastamento momentâneo durante o
período escolar é estar realizando “correrias por fora”, ou seja, atividades ilícitas como as destacadas.
12 Mc Dedé é o nome artístico de Josley Caio Faria, cantor de funk originário de São Paulo (SP). Ver:
http://vejasp.abril.com.br/materia/funk-ostentacao-paulista (Acesso em 05 abr. 2013)
9
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Pesquisadora: Haybusa é uma moto caríssima! Vocês acham que os caras que cantam essas
músicas têm dinheiro para comprar?
Isabelly: Têm! Porque eles invadem o lugar e “pegam” né?
Pesquisadora: E as gurias vão querer andar com os caras de Hayabusa ou com os demais
caras?
Amanda, Isabelly e Cintia: De Haybusa!
Amanda: Mas tu achas que os que têm Haybusa conseguem comprar Haybusa como?
Vendendo droga!
Isabelly: É patrão! Eles são patrão!
Já Mc Pocahontas acaba por ser descrita pelas alunas como exemplo de beleza e
performance artística. Todas querem ser Mc Pocahontas! É interessante destacar que o fato
de um homem financiar seus desejos e vontades, como a artista descreve na música, não
chega a entendido como um problema para as alunas. Tais ideias são visibilizadas por suas
falas:
Amanda: Mc Pocahontas! Eu gosto muito!
Isabelly: Ah, eu amo ela! Ela não é bagaceira, e ela é linda!
Julia: Ela é linda! E eu gosto das músicas dela!
Evillyn: Ela é linda e as músicas dela são legais! Eu acho ela a Mc mais bonita que tem!
Pesquisadora: E por isso que tu gostas dela? Tu querias ser ela?
Evillyn: Ah, eu queria! Imagina “sora”! Tirar foto lá, naqueles carrões!
Na contemporaneidade, através da participação em programas de TV ou ainda em
outros eventos promocionais, alguns indivíduos de condição de vida simples, sem muitos
recursos materiais, transformam-se em fenômenos da mídia rapidamente. E, em poucos
meses, muitos acabam por usufruir de um sucesso repentino, conquistando uma melhor
condição financeira que lhes possibilita a aquisição de bens de valor elevado, a exemplo dos
artistas do funk ostentação. Embora, na visão de seus intérpretes, tais músicas retratem
possibilidades de vida a serem alcançadas pela população de periferia, é válido
problematizar de que modo tais possibilidades poderiam ser efetivadas.
Em certa medida, é possível pensar que as músicas alinhadas com o funk
ostentação visibilizem a ideia de Zigmund Bauman (2005) de que, na contemporaneidade,
o mundo configura-se como um palco de performances, no (e do) qual somos consumidores
de bens de consumo, de bens culturais e até mesmo de relacionamentos. Como afirma
Bauman (2008), as sociedades contemporâneas padecem da síndrome consumista, na qual
os desejos e anseios pelos bens materiais devem ser atendidos de forma quase imediata.
Nas palavras do autor, tal síndrome envolve a “[...] enfática negação da virtude da
procrastinação e da possível vantagem de se retardar a satisfação [...] encurta radicalmente
a expectativa de vida do desejo e a distância temporal entre este e a sua satisfação, assim
como entre a satisfação e o depósito de lixo” (BAUMAN, 2008, p. 111). Também as palavras
de Dayrell (2002, p. 124) são profícuas para a problematização:
Vivemos no Brasil uma situação paradoxal. Nas últimas décadas vem
ocorrendo uma modernização cultural, consolidando uma sociedade de
consumo, ampliando o mercado de bens materiais e simbólicos, mas que
não é acompanhada de uma modernização social. Assim, os jovens pobres
inserem-se, mesmo que de forma restrita e desigual, em circuitos de
informações, por meio dos diferentes veículos da mídia, e sofrem o apelo
da cultura de consumo, estimulando sonhos e fantasias, além dos mais
variados modelos e valores de humanidade.

– 1791 –

É PRECISO ESCUTAR (MAIS): À GUISA DE CONCLUSÃO
[...] eu acho que discursos, na verdade, habitam corpos. Eles se acomodam
em corpos; os corpos na verdade carregam discursos como parte de seu
próprio sangue (Judith Butler, 2002, p. 163)
As palavras de Butler (2002) são profícuas para pensar como os diferentes
discursos, a exemplo daqueles elencados neste estudo, acabam por constituir distintos
modos de ser uma jovem aluna na contemporaneidade. O próprio conceito de juventude
remete a ideia de categoria plural, fato que a afasta de um modo único para descrevê-la e
contextualizá-la (GARBIN, 2009). Contudo, na atualidade, certas características tais como
beleza, espontaneidade, vitalidade e versatilidade acabam por ser naturalmente associadas
à condição juvenil, exaltadas por diversos discursos circulantes em nossa sociedade, a
exemplo do discurso midiático e do discurso médico.
Lisiane Santos (2006), pesquisadora que investigou a relação entre a constituição
de identidades juvenis de estudantes secundaristas e as práticas culturais atreladas às
músicas escutadas pelos mesmos, vale-se das ideias de Simon Frith (1997), a fim pontuar
que as músicas não devem ser compreendidas como espelhos que refletiriam manifestações
dos povos, das culturas, mas sim, como produtoras de sujeitos, de experiências. Logo, “[...] a
música também seria uma possibilidade de experiência do indivíduo com ele próprio”.
(SANTOS, 2006, p.23). Concordando com essa premissa, acredito que as experiências
musicais vivenciadas pelas alunas jovens desta pesquisa constituam-se, também, como
modos de subjetivação, os quais (re)produzem distintas formas de vivenciar a feminilidade,
nos tempos contemporâneos
A respeito da produtividade das diversificadas mídias na constituição dos sujeitos
afirma Rosa Fischer (2001, p. 588): "[...] a mídia não apenas veicula, mas também constrói
discursos e produz significados, identidades e sujeitos [...]" Vale pontuar que, segundo a
referida autora, a(s) feminilidade(s) acabam por ser "reforçadas, imaginadas, dinamizadas,
polemizadas, enfim, construídas na cultura." (FISCHER, 2001, p. 591). Na atualidade, as
diversas formas de veiculação da mídia fazem-se presente no cotidiano da maioria da
população, visto, por exemplo, o número crescente de usuários de internet. Assim, as
diversas formas da mídia “tornam-se cada vez mais essenciais em nossas experiências
contemporâneas, e assumem características de produção, veiculação, consumo e usos
específicos em cada lugar do mundo” (FISCHER, 2007, p. 293). Logo, é possível pensar que
a mídia fomente a visibilidade de estilos, gostos e, também, de histórias de vida, ações essas
que contribuem para a constituição e assimilação de discursos diversos pela sociedade
(FISCHER, 2002, p. 86).
Fabiana Marcello (2005) também considera a mídia como um espaço que produz,
através da ação das linhas de subjetivação, formas de reconhecimento dos sujeitos pela
aproximação e semelhança de seus comportamentos e posturas aqueles considerados como
exemplo de normatividade. Sendo assim, muitas das características do “ser mulher” são
descritas a partir da Biologia, como exemplifica a autora (FISCHER, 2001, p.595)
[...] a feminilidade seria “dada” por um conjunto de características
originadas da condição biológica, como a do ‘mistério feminino’
(relacionado basicamente à possibilidade de ser mãe), ao mesmo tempo
que por uma “necessária” disponibilidade dos corpos da menina e da
mulher a se sujeitarem a técnicas disciplinares, cuidados e tratamentos,
indispensáveis à conquista amorosa; [...]
No entanto, nos dias atuais, é preciso considerar que os enunciados sobre a
feminilidade subjetivem as jovens a buscarem relacionamentos afetivos nos quais sejam
providas financeiramente e possam desfrutar do "luxo e da ostentação", a exemplo da Mc
Pocahontas.
Destacamos
a
relevância
do
estudo
das
produções
culturais
produzidas/consumidas pelo meio das periferias urbanas, a exemplo das músicas
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associadas ao funk ostentação, como um caminho profícuo para a análise das práticas sociais
vividas pelos moradores que nelas habitam e também para compreensão dos discursos
circulantes em tais espaços. Sobre o tema, também colaboram Helen Ferreira e Mauro José
Costa (2010, p. 199):
A periferia não se situa mais como margem: tomou a produção de si
mesma fazendo parte da cultura urbana; tem suas representações e cria
visibilidade por meio de suas singularidades. Ela dita moda, faz arte, cria
estilo, ameaça, incomoda, quebra barreiras, exige espaço, inventa uma
cultura própria (local) [...]
Desta forma, compreendemos como necessário continuar o estudo e a
problematização acerca das formas que os discursos visibilizados pelas músicas escutadas
por alunas produzem modos de viver a feminilidade na atualidade, pois visibilizar e
problematizar os modos de ser e de viver das alunas jovens, nos tempos atuais, é possibilitar
uma melhor compreensão das condições que organizam a constituição das culturas juvenis
femininas. Certamente, muitos outros discursos poderiam ser aqui problematizados; não
em busca de soluções mágicas e imediatas, mas sim, na busca de visibilidade para dimensões
ainda pouco estudadas no que se refere à juventude feminina.
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RESUMO: Sexualidade embora estabelecida como uma experiência única de estar e
configura o assunto, tem sido atravessada por várias relações que fizeram dela um objeto
pensado do medo, da segurança e das condições e limitações desses subjacente, promoção
e certos comportamentos e ações em relação à sexualidade são consideradas corretas e
ideais, e assegurar que a sua experiência dentro do que este circula como um
comportamento "normal" são considerados para ajudar a prevenir a propagação de
natureza sexual. Nessa medida, a partir das campanhas e programas de achados de
divulgação da informação junto da comunidade educativa e preventiva outro, a propósito
do HIV AIDS e DSTs são, uma vez que eles estão posicionados como as doenças mais comuns
que afetam o jovens, porque a partir do arquivo é isso que precisa de orientação, porque o
sujeito adulto aparece como o especialista em sexualidade. Da mesma forma, ligado às
informações sobre a doença e seus aspectos de transmissão estão relacionadas com a
responsabilidade, a autonomia por parte das mulheres para exigir proteção, amor para com
um parceiro estável e eu como elementos a serem trabalhados da família e da escola são
configurados sobre as possibilidades de evitar a propagação de infecções e, assim, viver uma
sexualidade segura.
RESUMEN: La sexualidad a pesar de constituirse como una experiencia singular que vive y
configura el sujeto, se ha visto atravesada por diversas relaciones que han hecho de ella un
objeto pensado desde el miedo, la seguridad y las condiciones y limitaciones que de estas
subyacen, promoviendo así ciertos comportamientos y acciones a propósito de la
sexualidad que se consideran como correctos e ideales, que además de garantizar que su
vivencia este dentro de lo que circula como “normal”, se consideran comportamientos que
contribuyen a prevenir el contagio de enfermedades de índole sexual. En esa medida, desde
lo encontrado se hallan campañas y programas encaminados a difundir información dentro
de la comunidad educativa y otros, de carácter preventivo a propósito del VIH SIDA y las
ITS, puesto que éstas se posicionan como las enfermedades más frecuentes que afectan a la
población juvenil, pues desde el archivo es ésta la que necesita orientación, pues al adulto
aparece como el sujeto experto en sexualidad. Igualmente, ligado a la información alrededor
de las enfermedades y su contagio se encuentran aspectos en relación a la responsabilidad,
la autonomía por parte de las mujeres al exigir protección, el amor a hacia una pareja estable
y el amor propio como elementos que al ser trabajados desde la familia y la escuela se
configuran en posibilidades para evitar el contagio de infecciones y así vivir una sexualidad
segura.
ABSTRACT: Sexuality although established as a unique experience living and configures the
subject, it has been crossed by various relationships that have made her an object thought
from fear, security and the conditions and limitations of these underlying, promoting and
certain behaviors and actions regarding sexuality are considered correct and ideals, and
ensure that their experience this within what circulates as "normal" behavior are
considered to help prevent the spread of sexually nature. To that extent, from the findings
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campaigns and programs for disseminating information within the educational community
and other preventive, apropos of HIV AIDS and STIs are, since they are positioned as the
most common diseases affecting the young people, because from the file it is this that needs
guidance, because the adult subject appears as the expert on sexuality. Similarly, linked to
information about the disease and its transmission aspects are related to the responsibility,
autonomy on the part of women to demand protection, love towards a stable partner and
the self as elements to be worked from the family and school are configured on possibilities
to prevent the spread of infections and thus live a safe sexuality.
PALABRAS CLAVE: sexualidad seguridad

INTRODUCCIÓN

La sexualidad a pesar de constituirse como una experiencia singular que vive y
configura el sujeto, se ha visto atravesada por diversas relaciones que han hecho de ella un
objeto pensado desde el miedo, la seguridad y las condiciones y limitaciones que de estas
subyacen, promoviendo así ciertos comportamientos y acciones a propósito de la
sexualidad que se consideran como correctas e ideales. Por tanto, la sexualidad entonces se
ha asumido desde el control de diversas instancias, las cuales desde el gobierno pretenden
establecer solo unos modos de vida impulsando así la normalización de la misma.
De acuerdo a lo anterior, la reflexión a propósito de la enfermedad, la prevención, la
seguridad y el miedo a propósito de la sexualidad podrían localizarse dentro de los
discursos de la vida y la muerte, en esa medida se observa como desde lo que circula se han
instaurado ciertos mecanismos y estrategias encaminados a decir que es lo correcto en
sexualidad, que se tiene que prevenir y cómo hacerlo, aspectos que podrían llegar a
problematizarse y deslocalizarse desde lo que Foucault denominó como biopolítica y
biopoder, desde éstas la “…población y la vida aparece como problema político, como
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problema a la vez científico y político, como problema biológico y como problema de poder“
(Berrio, 2009, p. 7).
Desde esta perspectiva, la vida se ubica en el centro del poder, mediante la
regulación de los procesos vitales, entonces se posibilita la gestión de la vida, y cobra
importancia las estimaciones, las estadísticas y las medidas globales, y de acuerdo a lo que
éstas indiquen se hace pertinente prolongar la vida, mejorar su calidad, pero sobretodo el
diseñar estrategias que permitan normalizar la vida de la población y hacer frente a la
muerte pues aparece como el fin de la vida, se ubica entonces por fuera de la capacidad de
acción del poder, en esa medida la prevención y la enfermedad alrededor de lo sexual
aparecen como fenómeno relativo a las poblaciones, como muerte que penetra y amenaza
permanentemente la vida.
En esa medida, la reflexión e incitar a pensar en aquellos elementos que atraviesan
la vivencia de la sexualidad como experiencia singular, sugiere interrogar el miedo a la
muerte por la enfermedad y en aspectos asociados a la seguridad a propósito del cuerpo, de
las prácticas sexuales y la forma de vivir la vida, visibilizando cómo se constituyen en
elementos que subjetivan y que posibilitan algunos espacios para la movilización de los
sujetos, por tanto aquello que circula a propósito de la seguridad y la prevención ligada al
miedo se constituyen en hilos que permiten entretejer una forma de vida que responde a
aquello que se instaura a propósito de la sexualidad.
Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta las investigaciones realizadas por la
línea de investigación Trayectos y Aconteceres: Estudios del ser y el quehacer del Maestro
desde la Pedagogía adscrita al Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica
Nacional (Bogotá – Colombia), a continuación se presentan algunos elementos que deja
entrever el archivo conformado alrededor de enfermedad, la prevención y la seguridad en
torno a la sexualidad y las múltiples formas de vivirla y configurarla en Colombia. Así mismo,
se visibilizan algunas estrategias que han sido pensadas desde diversos campos discursivos
para prevenir el contagio, mejorar la salud de la población y garantizar una sexualidad sana
y segura.

“LADO NOCTURNO DE LA VIDA, UNA SEXUALIDAD MÁS CARA”: DE LA
ENFERMEDAD Y ESTRATEGIAS PARA EL BIENESTAR.
Al preguntarse por la enfermedad y la salud a propósito de la sexualidad se
encuentran varios aspectos que hacen que ellas funcionen desde instancias políticas,
económicas y sociales, las cuales atraviesan al sujeto y contribuyen a su constitución. ¿Pero
qué es la salud? Según Profamilia "La salud es el estado de pleno bienestar físico, mental y
social que debe tener todo ser humano” y la salud reproductiva implicaría “…tener una vida
sexual satisfactoria libre de riesgos, tener la capacidad de reproducirse y de decidir cuándo y
con qué frecuencia" un acercamiento un poco limitado que desconoce otro tipo de
relaciones, las cuales se pretenden dar a conocer en este apartado.
¿Y entonces qué decir de la enfermedad? Según Bernal (2011) es un estado natural
del cuerpo, sin embargo a través de la historia y los procesos culturales y políticos, a la
enfermedad se le han atribuido diferentes formas de asumirla, pues esta ha pasado de ser
un factor de exclusión que desmejoraba la raza e impedía el desarrollo de la población a un
factor de prevención. Estigmatización y fundamentación del miedo, entonces un cuerpo
enfermo es un cuerpo excluido generalmente. ¿Y la enfermedad a propósito de la
sexualidad? Esta aparece como el objeto de prevención y se encuentra ligado a la seguridad
y al riesgo, entonces el prevenir la enfermedad alrededor de las prácticas sexuales se
constituye en una posibilidad para mejorar la calidad de vida y la salud en primera instancia
y para asegurar la aceptación de los sujetos dentro de su círculo social:
“La estigmatización y discriminación social que genera la enfermedad
sumado a la falta de espacios de debate "cara a cara", impiden
construir relaciones de auto cuidado donde la sexualidad sea abordada
haciendo énfasis en una educación para el placer, sin culpas, donde la
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diversidad sexual sea contemplada, en la cual se aprenda a ser
responsable y solidario/a.” (Rosado, et al, 2004, p. 41)
Es así, como se observa que la responsabilidad se haya como uno de los elementos
que posibilita prevenir la enfermedad, mediante el autocuidado, el autorespeto, el amor
propio y demás aspectos que están encaminados a garantizar comportamientos correctos
en materia sexual. Entonces la sexualidad como práctica segura se encuentra ligada a
comportamientos saludables que emergen a propósito del compromiso que establecen dos
personas y de las emociones y afectos que logran entretejer, en esa medida se encuentra
que “Una sexualidad saludable no es más que el producto de una relación afectiva, de respeto
y consideración por el otro. (Morgan, et al, 1996, p. 6)
Sin embargo, es relevante destacar que esas prácticas seguras no solo se promueven
desde las relaciones y los sujetos, si no que por el contrario actualmente circula toda una
serie de información desde algunas instituciones pretenden moldear sujetos sexuados,
además, que buscan ejercer un control sobre la población. Desde esta perspectiva y según
Foucault (1978)” …la población aparecerá sobre todo como fin último del gobierno, ya que su
fin no es gobernar sino mejorar la suerte de la población, aumentar su riqueza, su duración de
vida, su salud, etc; y los instrumentos que el gobierno se procurará para obtener estos logros
son en cierto sentido inmanentes a la población, estos serán la población misma sobre la que
se actúa directamente mediante campañas, o indirectamente mediante técnicas que permitan
estimular, sin que la gente se sienta demasiado presionada, la tasa de natalidad, dirigir los
flujos de la población hacia ciertas zonas o hacia una determinada actividad, etc” p. 10, De ahí
que la población se constituya entonces en sujeto de necesidades pero también como objeto
de intervención del estado, un estado que busca homogenizar formas de pensamiento y
acción alrededor de lo sé es como sujeto y sus formas de asumir la sexualidad.

Profamilia, 2010. Institución pionera en proporcionar
información de carácter preventivo a propósito de
la enfermedad de índole sexual.
En esa medida, esa gubernamentalidad de la población a propósito de la enfermedad
de índole sexual y de la vida se expresa en medidas estatales que operan sobre la producción
de conocimientos, cuya elaboración emana de un conjunto de instituciones, expertos y
disciplinas destinados a consolidar condiciones normalizadoras. En esa medida, todo ese
conjunto de saberes e instituciones va dirigido a identificar, clasificar y tipificar el grado de
“anormalidad” de los individuos con el propósito de normalizarlos, modificarlos y
acomodarlos configurando así un deber ser.
En esa medida, el archivo deja entrever que dentro de aquellos campos discursivos
e instituciones desde los cuales se promueve la prevención de la enfermedad a propósito
de la sexualidad, se encuentra la medicina, la psicología y la educación, sin embargo ésta
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última aparece como el medio a través del cual se difunde información y se propende por la
formación de sujetos responsables, además, de ser punto de partida a otras posibilidades.
“La educación tiene múltiples beneficios ya que contribuye a la reducción
de la pobreza, a la mejora de la salud de las mujeres y de sus hijos, al retraso
de relaciones sexuales tempranas, a la disminución de prácticas de riesgo,
e incrementa la confianza personal y el poder de decisión permitiendo la
negociación en la intimidad de sexo seguro.”(Rosado, et al, 2004, p.3)
Es así, que desde estos tres campos (medicina, psicología, educación) se piensan
condiciones que hacen viable la salud y mediante las cuales se logran “planear, implementar
y evaluar acciones para generar o desarrollar competencias cognitivas y sociales”
(Ministerio de la Protección Social, 2003) que posibiliten prácticas sexuales seguras entre
sujetos, además, se generar y propiciar comportamientos que apunten a normalizarlos. Por
tanto, a propósito de la prevención de la enfermedad se encuentran entonces desde el
archivo una serie de estrategias pensadas en el campo educativo y social que buscan
propiciar comportamientos “adecuados” alrededor de la sexualidad, para así lograr hacer
frente a la enfermedad:
“…para posibilitar conductas saludables, placenteras y responsables en
materia de educación sexual y reproductiva, es necesario desarrollar un
proceso educativo, en el que se reflexione sobre los distintos elementos que
intervienen en la conformación de las actitudes y los comportamientos".
(Perdigón, 2001, p.1)
Igualmente, desde la creación de leyes, políticas públicas y servicios de salud
accesibles y de calidad se busca garantizar a todos los sujetos el goce de su salud sexual y su
salud reproductiva, Es así, que desde el “Proyecto nacional de educación sexual ministerio
de educación sexual (1994).” del Ministerio de Educación Nacional se busca fomentar la
salud sexual y reproductiva de los educandos tanto física como mental, efectuar campañas
que conduzcan a la disminución de las Enfermedades de Transmisión Sexual y del VIH/SIDA
y promover los derechos sexuales y reproductivos de la juventud, con una perspectiva de
equidad entre los géneros. Además, se busca la “promoción de políticas y acciones en salud
sexual y reproductiva con y para la juventud escolarizada y no escolarizada que responda, por
una parte, al fortalecimiento de los mecanismos de concertación entre los sectores salud,
educación, defensa, trabajo, y de la otra, a la consolidación de los mecanismos de cualificación,
técnicas y materiales en salud sexual y reproductiva, para disminuir el embarazo precoz, las
ETS, el VIH/SIDA, la mortalidad materna en las adolescentes y el aborto.” p.9. En esa medida,
el enunciado enfermedad y en este caso la enfermedad sexual teje relaciones con otros
elementos que hacen que se haga pertinente dirigir la mirada hacia a ella y que se le
consolide como objeto de prevención, de ahí que se busque informar y capacitar a la
población de la toma de decisiones responsables, como un aspecto que garantiza una
sexualidad segura.
Así mismo, desde este documento se retoman aspectos que permiten realizar un
acercamiento a lo que se ha constituido como salud reproductiva y sexual desde la OMS:
La salud sexual y reproductiva es, según la OMS, aquel “estado general de
bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedades o
dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo,
sus funciones y sus procesos. La salud reproductiva entraña la capacidad
de disfruta de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo de procrear, y a la
libertad de decidir hacerlo no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. El
hombre y la mujer tienen derecho a obtener información y acceso a
métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección para la
regulación de la fecundidad, así como el derecho a recibir servicios
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adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y partos sin
riesgos”. p. 9
Entonces se observa como aquella salud sexual y reproductiva que se promueve
desde diversas instancias, se constituye en prácticas que dejan entrever una ruta de lo que
es considerado correcto en material sexual, desconociendo en cierta medida, la singularidad
de la sexualidad y de los sujetos que desde su experiencia y sentir logran constituirse.
De la misma manera, al seguir indagando sobre la salud sexual y reproductiva se
encuentra a Carles (1999) que al retomar a la misma OMS deja evidenciar aspectos más
amplios que la constituyen, entonces:
...la Organización Mundial de la Salud, a través de un informe de un grupo
de expertos (Mace y otros, 1975), conceptúa la noción de “sexualidad sana”
O “salud sexual” sobre la base de tres elementos fundamentales: La aptitud
para disfrutar de 1. la actividad sexual y reproductiva, adaptándola a
criterios de ética social y estética; 2. La ausencia de miedos, de
sentimientos, de vergüenza, de culpabilidad, de creencias poco
fundamentadas y de otros factores psicológicos que inhiban la reactividad
sexual...3. la ausencia de trastornos orgánicos, enfermedades y
deficiencias... //…querríamos que se viese que el concepto suficientemente
amplio y profundo de salud en el ser humano abarca el campo de la
sexualidad, función propiamente humana y que encuentra en el individuo
rasgos correspondientes a los tres que hemos visto implícitos en el ámbito
de la salud.//...la salud psíquica como la manera de vivir que permite:
responder a las dificultades o cambios del ambiente, adaptándose a él o
intentando modificarlo; obtener el crecimiento psicológico madurativo que
conduce a poder amar…” p. 16
Es así, que logra visibilizarse la relación entre la salud sexual y reproductiva, la
medicina, la psicología, aunque vale la pena destacar que este acercamiento que expone
Carles permite dirigir la mirada al sentir del sujeto y a sus preocupaciones.
Por otro lado, desde la Política Nacional de salud sexual y reproductiva del
Ministerio de la Protección Social circula que es pertinente impulsar en la población
medidas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad y estimular la atención
institucional de los temas prioritarios en SSR, además, de suscitar acciones que estén
encaminadas a la promoción de factores protectores y a la reducción de factores de riesgo.
¿Pero cuáles podrían considerarse factores de riesgo? Desde lo que circula en el
archivo las enfermedades de índole sexual se encuentran ligadas en primera medida la
población juvenil o adolescente, que al tomar decisiones irresponsables se exponen a sí
mismos a la enfermedad. Sin embargo, al ir más allá, se encuentran una serie de elementos
que hacen que estos sujetos sean más propensos a la infección o al contagio, entonces
aparecen la violencia física y sexual, el alcoholismo, el abuso sexual, y el abandono. De ahí
que:
Podemos considerar que la vida sexual de los adolescentes debe ser
preservada de ambientes poco saludables, aunque estos provengan de
problemas estructurales: crisis familiar y económica, escasa educación y
formación paterna, vida promiscua, deformación de valores y modelos de
vida válidos, violencia, etc.” (Moreno, 2002, p. 75.)
Igualmente, la pobreza aparece como un elemento que hace propensos a los jóvenes
a las enfermedades, “La mala salud sexual en estratos bajos se basa en que no cuentan con
una EPS, y esto hace que no se cuiden” (Bernal, 2001)
Desde esta perspectiva, es posible tejer varias relaciones, en primera medida no se
puede fragmentar al sujeto para conocerlo y para poder decir algo a propósito de él, pues

– 1800 –

en este caso especifico, la sexualidad al ser una experiencia singular del mismo, abarca
diversos elementos y no se puede reducir a aspectos de orden biológico, médico o
netamente social, implica dirigir la mirada al sujeto a lo que es él, a las prácticas y saberes
que lo constituyen y a las fuerzas que lo atraviesan. De otra parte, se evidencia cómo la
enfermedad y el contagio, están mediados no solo por lo que toca al sujeto desde su
subjetividad sino, por lógicas políticas, económicas y sociales que condicionan su
movilización, de ahí el acceso restringido a servicios de salud, a medidas preventivas o a
posibles tratamientos que garanticen su integridad y bienestar, a pesar que desde algunas
instituciones circule lo siguiente:
"Toda persona tiene derecho a recibir información y servicios orientados a
favorecer el autocuidado y conocimiento de su cuerpo en beneficio de su
salud, su vida, su sexualidad y su autoestima" (Profamilia)
En esa medida, se sigue considerando imperante desde el archivo mejorar la salud
de los adolescentes, asegurar el acceso de los adolescentes a servicios e información en
salud y nutrición adecuados para su edad, entre ellos la educación sexual basada en
habilidades para la vida, la prevención del VIH, y la salud sexual y reproductiva.
Por otro lado cabe decir, que las estrategias y campañas de prevención de
enfermedades no sólo están dirigidas a las poblaciones vulnerables sino a toda la población
en su conjunto, pues es importante comentar que toda la población aparece como sujeto de
riesgo, en esa medida, estas estrategias están “relacionadas con la promoción de factores
protectores y prevención de riesgos, el acceso de la población a la detección y el tratamiento
adecuado de las ITS y el fortalecimiento de las acciones de vigilancia en salud pública.”
(Ministerio de protección social)
¿Pero que hace que sea el adolescente el sujeto de necesidad?, suele asociarse esto
con el proceso físico y psicológico tendiente a la madurez al cual se enfrenta este sujeto,
además, desde el archivo se encuentra que “La sexualidad se relaciona en su mayoría con
problemáticas que deben ser abordadas desde la educación, dichos problemas se asocian a la
reproducción, la genitalidad y las enfermedades de trasmisión sexual. Tales situaciones se
visibilizan como problema susceptible de ser educado en niños y adolescentes, al parecer los
denominados adultos no adolecen, por tanto no deben ser orientados al respecto.” (Roa, et al,
2009) En esa medida, el adulto se constituye en el sujeto experto, ¿tendrá él un saber
acabado sobre sexualidad?, es importante decir que desde el archivo circula que todos los
sujetos están en riesgo, sin importar edad o sexo, de ahí el auge y consolidación de discursos
de prevención en materia sexual, pues lo relevante es que toda la población propenda por
su seguridad y bienestar.

EL MIEDO A LA MUERTE: ¿QUÉ PREVENIR?
La prevención como elemento que aparece ligado a la seguridad incita al desarrollo
de diversas técnicas o procedimientos encaminados a hacerle frente al contagio, a la
enfermedad y a todos aquellos aspectos o situaciones de riesgo que afecten la salud sexual
y la expresión libre de la sexualidad de los sujetos. En esa medida, la prevención de
enfermedades o infecciones de carácter sexual se constituye en una aspecto que posibilita
hacerle frente a la muerte, a aquel estado que todos temen, en esa medida, el miedo y ansia
de seguridad se configuran como condiciones de posibilidad de prácticas y saberes que
tienden a moldear a los sujetos y establecer un deber ser a propósito de la sexualidad.
En esa medida, desde lo encontrado en el archivo se hace pertinente y podría
decirse urgente la prevención de enfermedades e infecciones de trasmisión sexual, entonces
el VIH SIDA y las ITS aparecen en escena como riesgos a evitar pues cortan la vida y las
posibilidades de ella. Desde esta perspectiva, lo que circula en la universidad a propósito de
la prevención de enfermedades sexuales y el tratamiento de las mismas, proviene en su gran
mayoría de folletos y documentos de instituciones consideradas como expertas en el tema,
dentro de las cuales se encuentra Profamilia:
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"La información recolectada en el presente folleto orienta de manera
general sobre las ETS con la esperanza de que el conocimiento sirva para
prevenir su contagio pues, en los últimos tiempos y a pesar de los avances
de la medicina, el incremento de la población sexualmente activa sumada
a la promiscuidad sexual, han contribuido al aumento de este flagelo
sobretodo en la gente joven"
Por tal razón, desde lo encontrado se puede decir que en la universidad circula gran
cantidad de información a propósito de la prevención de enfermedades de tipo sexual,
información que aparece en folletos y cuadernillos, ¿pero realmente los sujetos de la
universidad apropian esta información?, ¿Es pertinente que lo hagan?, ¿De qué manera se
podrá recurrir a esta información para hacer de ella un elemento que incida en las prácticas
de los sujetos?

DEL VIH SIDA Y LAS ITS
El SIDA desde lo hallado (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) se caracteriza
por ser “… la etapa final de la infección del virus V.I.H. (Virus de Inmunodeficiencia humana).
El SIDA es una enfermedad que debilita las defensas inmunológicas del organismo de hombres
y mujeres frente a otras enfermedades " (Profamilia), así mismo, el detectar esta enfermedad
en una etapa inicial se considera una tarea casi imposible pues son pocos los síntomas
físicos visibles que pueden ser percibidos, de ahí que cuando logra detectarse la enfermedad
es un poco tarde para hacer frente a la situación.
Por otro lado, dentro de los aspectos que contribuyen a la transmisión de esta
enfermedad se encuentran:
"Las formas de transmisión del V.I.H son las siguientes: Sexual por tener
relaciones sexuales con una persona infectada sin utilizar condón… de una
madre infectada a su hijo durante el embarazo o en el parto… a través de
una transfusión de sangre o de sus derivados o por compartir jeringas,
agujas u otros instrumentos contaminados con sangre infectada"
(Profamilia)
Sin embargo, a pesar de esta gama de posibilidades de contagio es el acto sexual al
que se le da mayor relevancia y prioridad, de ahí que circule lo siguiente:
“Evitemos la promiscuidad, tratemos de cambiar nuestras costumbres
sexuales. Eduquémonos mejor y eduquemos a los nuestros sobre estos
temas, recordemos que entre más contactos sexuales diferentes tengamos,
aumenta el riesgo de contraer la enfermedad, aunque una sola relación
sexual puede bastar para infectarnos siempre y cuando sea con un portador
del virus VIH. (Profamilia, p. 8)
Igualmente, si bien se promueve evitar la promiscuidad, se impulsa el tener una
pareja estable y una relación cimentada en la fidelidad y el amor, además, de encontrarse
con mayor recurrencia la necesidad de utilizar el condón, pues este se constituye en el único
método que previene el contagio de enfermedades:
“El condón previene no solo la infección por V.I.H. sino todas las
enfermedades de transmisión sexual. También es un excelente método para
evitar el embarazo, porque no produce ningún efecto nocivo sobre la salud
de la mujer y permite compartir a la pareja la responsabilidad de la
planificación. (Gómez, p. 19)
‘Así mismo, se muestra el papel fundamental que tiene la mujer al ejercer su
sexualidad pues si bien recurren a métodos anticonceptivos inyectables u orales, estos no
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las protegen del VIH SIDA ni de las ITS, de ahí que ella deba exigir el uso del condón. Así
mismo, se exponen algunos elementos que llaman la atención a propósito del contagio de
ITS de madres a hijos: "algunas E.T.S. pueden ser transmitidas de madre a hijo durante el
embarazo o parto, o pueden adquirirse a través de agujas contaminadas.” (Profamilia).
Sin embargo, es importante tener presente que dentro de los factores de riesgo y
contagio del SIDA e ITS no se encuentran ligadas exclusivamente a condiciones de origen
medico o biológico, sino que se también es posible hallar condiciones sociales y económicas
de la población:
“La crisis del SIDA no es fundamentalmente médica: está indudablemente
vinculada con la pobreza, la injusticia, la desigualdad, la ignorancia, y la
cultura. El VIH SIDA quita a los países su recurso más precioso: la gente.
"Cuando ella se pierde en una enfermedad que la debilita y la mata,
nuestras naciones quedan en condiciones aún peores para desarrollarse
económicamente, mantener una cultura vibrante y una educación sana,
gobernarse bien o respetar los Derechos Humanos fundamentales"
(Rosado, 2004, p. 3)
Además, se encuentra que dentro de esos factores de riesgo es posible ubicar según
el archivo problemáticas asociadas a la juventud tal como el consumo de drogas y alcohol,
ligado a conductas irresponsables:
"Los que trabajan en abuso de drogas opinan que el entorno cultural es
determinante en la relación entre el abuso de drogas, VIH,SIDA; además
opinan que las relaciones de poder o el uso de la fuerza manifiestan cuando
el alcohol y otras drogas asociadas a al rumba se suman la carencia de
interés de parte del hombre por las relaciones sexuales protegidas y la falta
de autonomía de la mujer para exigir dicha protección" (p. 13)
Es así, que se puede decir que la prevención del VIH SIDA, los embarazos no
deseados, las ITS, además de constituirse en acciones pensadas para los sujetos y desde
ellos, se ve permeada por condiciones de orden político y económico, pues implica pensar
en brindar las condiciones y servicios de salud necesarios para el tratamiento de dichas
enfermedades.
Por otro lado, al pensar en las acciones y estrategias que se vienen desarrollando
desde el campo educativo en pro de la prevención de estas enfermedades, suele encontrarse
folletos, cartillas, volantes, entre otros, donde es posible encontrar información que tiende
a incitar al miedo desde la muerte a causa de una sexualidad no segura, igualmente, se juega
desde la estadística para sembrar incertidumbre y establecer generalidades:
"En Colombia más del 0,7 % de la población está infectada con el virus que
causa el sida. Éste constituye la quinta causa de muerte en la población más
joven. ¿Estamos listos para educar hacia su prevención, en tiempo en que
la infección está presente en la escuela?" (Grupo de investigación Estudios
en Calidad de vida, 2005, p. 1)
Es así, que entonces a través de la estadística se comienza a pensar la enfermedad a
propósito de las prácticas sexuales como un fenómeno colectivo relacionado con la
población, fenómeno que tiene que ser medido y controlado. De ahí la importancia que ”…
la estadística, los censos, la demografía, los mecanismos de seguridad, y las medidas de salud
pública,…entonces los mecanismos instaurados por la biopolítica buscan intervenir al nivel de
la regulación de los fenómenos relacionados con la subsistencia de la especie humana.”
(Berrio, 2009, p. 23)
Por otro lado, al seguir indagando sobre lo que circula en la Universidad Pedagógica
Nacional a propósito de la prevención o las enfermedades consideradas como de
transmisión sexual se encuentra en primera medida, la “Encuesta CAP sobre VIH- SIDA para
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docentes y docentes en formación. Proyecto UNESCO- UPN. Incorporación de la prevención del
VIH SIDA en el currículo docente.” Donde se parte de la pregunta ¿Es la biología la promotora
de la prevención y la promoción del VIH-SIDA? y se realizan una serie de cuestionamientos
que están encaminados a indagar el conocimiento que poseen los maestros en formación a
propósito de los factores de riesgo, síntomas y tratamientos del VIH SIDA específicamente,
sin embargo, no se presenta una reflexión más allá de esta enfermedad y se muestra solo un
lente para realizar una lectura de ella: lo biológico.
Así mismo, es interesante exponer que desde el archivo se encuentra la alternativa
teatral como un medio para lograr aproximar a los jóvenes a la prevención del VIH SIDA e
ITS, en esa medida:
“Para lograr estos objetivos incorporamos el teatro como una herramienta
pedagógica, ya que apela a otros lenguajes simbólicos y a la vez cotidianos
de la vida de la gente, en el cual se recrean vivencias y alcanzan la
subjetividad de estos sectores, en la búsqueda para lograr una mayor toma
de conciencia y compromiso con la tarea preventiva.” (Rosado, 2004, p. 42)
Lo anterior, podría llegar a constituirse en otra posibilidad para pensar la
prevención de estas enfermedades, alternativas que se deslocalizarían del prevenir por el
miedo a la muerte y a la enfermedad. Apuestas que permitirían que el sujeto se piense fuera
del lugar común y pensar de otro modo su cuerpo, su vida, su sexualidad, pues es más que
evidente que lo que circula alrededor de la sexualidad, de las enfermedades y de lo que hay
que prevenir está condicionado por ciertas relaciones de saber y poder que configuran un
actuar y pensar, pero es importante tener presente que donde hay poder hay resistencia y
es desde allí donde podrían pensarse esas otras alternativas, resistencia no como algo
negativo, sino como aquello que incita y que crea desde otros espacios, desde otras
relaciones y puntos de convergencia.
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Renata Rodrigues Brandão1
RESUMO: A pesquisa que se apresenta teve como objetivo analisar a construção de
identidades sexuais nas revistas Ele Ela, Nova, Playboy e Homem no Brasil durante o período
de 1969-1979. Buscou-se apresentar o surgimento destas revistas em um contexto histórico
e cultural marcado por uma modernização conservadora, pela censura política, pela
presença de diversos discursos feministas e pela visibilidade dos homossexuais. O estudo
destas revistas pôde apresentar a forma ambígua pela qual as noções de feminino e
masculino são forjadas na cultura. Neste texto procuro apresentar o modo pelo qual as
sexualidades dissidentes – aquelas consideradas não heterossexuais-, fundamentalmente
os discursos sobre as lésbicas e sua relação com o feminismo foram tematizadas e colocadas
em discursos nestas revistas cuja análise nos proporciona verificar o modo como as
identidades sexuais são instituídas, hierarquizadas e, ao mesmo tempo, questionadas e
borradas. Artigos escritos por psicólogos e/ou sexólogos, críticas de filmes, charges e piadas
compõem as fontes com as quais o texto é tecido a partir das ferramentas conceituais de
Michel Foucault e as estratégias analíticas promovidas pelos estudos queer que muito
podem contribuir para um fazer história que rompe as fronteiras disciplinares, estranha as
identidades fixas e desconfia das naturalizações das ações humanas. Uma história que
interpela a homogeneidade dos discursos, sua aparente linearidade e coerência. O presente
texto constitui parte integrante da minha tese de doutorado em História Comparada
intitulada “O prazer de ler, ver e saber: A construção de identidades sexuais para além do
masculino, feminino e heterossexual nas revistas brasileiras (1969-1979)”.
SEXUAL REVOLUTION AND DISSIDENTS SEXUALITIES: SPEECHES ON LESBIAN
AND FEMINISM IN BRAZILIAN MAGAZINES (1969 -1979).
ABSTRACT: The following research aims to analyze the construction of sexual identities on
Ele Ela, Nova, Playboy and Homem magazines in Brazil throughout the decade of 1969 to
1979. It was intended to present the beginning of these magazines on a historical and
cultural context, marked by conservative modernization, by political censorship, by the
presence of varied feminist discourse and by the visibility of homosexuals. The study of
these magazines made it possible to represent the ambiguity form of which the notions of
feminine and masculine are forged in culture. In this paper I try to show the way in which
the dissident sexualities - those considered not heterosexual - where highlighted and placed
in speeches these magazines whose analysis makes it possible to verify the way as sexual
identities are instituted, ranked and, meanwhile, questioned ad deteriorated. Articles
written by psychologists and/or sexologists, movie reviews, cartoons and jokes make up the
sources with which the text is woven from conceptual tools of Michel Foucault and the
analytic strategies promoted by the queer studies that can deeply contribute to a making
history that breaks syllabus boundaries, questions the steady identities and is suspicious of
the naturalizations of human actions. A history that heckles the homogeneity of discourses

Doutora em História Comparada pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada do
Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ/IH/PPGHC; Mestre em Saúde
Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro IMS/UERJ.
Professora de História do Ensino Fundamental da secretária municipal do Rio de Janeiro.
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its apparent linearity and coherence. This article is part of the doctoral thesis entitled: “The
pleasure of Reading watching and acknowledging: the construction of sexual identities to
more than masculine, feminine and heterosexual in Brazilian magazines (1969-1979).”

REVOLUÇÃO SEXUAL E SEXUALIDADES DISSIDENTES
Um(a) leitor(a) de revistas publicadas pelas grandes editoras no final dos anos 1960
e no desenrolar dos anos 1970 pode observar como o sexo tornou-se o grande filão de
vendas no mercado editorial neste período. O discurso sobre a “Revolução Sexual” estava
constantemente presentes em revistas como Ele Ela e Nova que tratavam sempre de discutir
os limites desta revolução e suas consequências para uma sociedade que estava sendo cada
vez mais afetada pelos movimentos das minorias políticas, tais como, os feminismos. Muitos
destes discursos sobre a “Revolução Sexual” publicadas em Ele Ela e Nova eram traduções e
adaptações de artigos lançados em revistas nos Estados Unidos e na Europa, deste modo,
quando publicados no Brasil, questionava-se a força deste movimento de transformação
comportamental provocada pelos jovens no nosso país.
Notamos que em Ele Ela, Nova, Playboy e Homem2 diferentes enunciados instituíram
uma revolução sexual. Muitas vezes “revolução sexual” aparecia como uma revolução
provocada pelos movimentos feministas e o aparecimento da pílula anticoncepcional que
deram liberdade sexual para as mulheres trazendo como consequência uma mudança nas
relações homem-mulher. Em outros momentos a “revolução sexual” era identificada com
uma transformação social mais ampla, promovida pela juventude europeia e estadunidense
que afetava as relações homem-mulher, a família, as práticas sexuais e o comportamento
individual como um todo. Frequentemente esses discursos eram acompanhados dos
saberes médicos e seus especialistas, como os psiquiatras e psicanalistas, sexólogos e
endocrinologistas. Não raro os discursos envolvendo juízes e estudiosos da lei também
estavam presentes dando legitimidade para os debates promovidos por essas revistas
inseridas na temática da “revolução sexual”, tal como o divórcio, o aborto e até mesmo as
práticas sexuais como o homossexualismo.
Deste modo, a cultura da mídia é ao mesmo tempo uma pedagogia cultural que nos
fornece os símbolos, os mitos e os recursos que ajudam a constituir uma cultura comum
para a maioria dos indivíduos, fornecendo o material com qual cria-se identidades e forjamse desejos inserindo o leitor-expectador em uma cultura comercial (KELLNER, 2001, p.10).
É importante considerar o local de onde a mídia fala, tendo em vista as estratégias
de agenciamento no qual uma cultura de massa produz indivíduos normalizados. Este
trabalho entende as revistas como produtos midiáticos inseridos em uma sociedade de
consumo. Por tanto as revistas brasileiras aqui analisadas durante o período de 1969-1979
no Brasil dedicaram-se a vender discursos e imagens sobre sexo, bem como, outros
produtos onde “a vibração sexual” estava presente. A mídia é compreendida aqui como uma
poderosa maquina capitalista que produz, inclusive, aquilo que acontece conosco quando
sonhamos, devaneamos, fantasiamos, nos apaixonamos (GUATARRI, 1986, p.22).
As tramas do discurso das revistas aqui analisada institui nossas fantasias e
emoções, normalizando desejos e práticas sexuais, em práticas discursivas de caráter

A revista Ele Ela era publicada pela editora Bloch e durante os anos 1970 muda a sua linha editorial
destinada inicialmente para “ler a dois” como uma revista do casal moderna para, a partir de 1975,
torna-se uma revista destinada a um público masculino. As revistas Nova e Playboy foram lançadas
no mercado pela Editora Abril e constituem-se revistas com boa tiragem de venda até os dias de hoje.
Vale ressaltar que tanto a Bloch quanto a editora Abril foram considerados “gigantes” do mercado
editorial de revistas durante os anos 1970 no Brasil. A Ideia Editora (Editora Três) aproveitando-se
do mercado aberto pelas revistas dedicadas ao público masculino como Status e Playboy publicou
durante os anos finais da década de 1970 uma revista que com um pouco de irreverência trazia além
da pornografia que exibia o nú feminino, textos que aludiam a outras práticas sexuais, tais como o
swing. Para saber um pouco mais sobre essas revistas e de que maneira elas foram construídas como
revistas destinadas para homens ou mulheres ver BRANDÃO, 2015.
2
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pedagógico: as revistas inventam identidades sexuais- lésbicas, travestis, homossexuais,
transexuais- e as posicionam de modo ex-cêntrico à heterossexualidade, problematizando
como assunto de cunho médico e muitas vezes jurídico (como foi o caso do dicionário de
educação sexual publicada pela revista Ele Ela durante os anos de 1969-1970 escrito por
um médico especialista em medicina legal e com apoio jurídico).
Apresentarei o modo pelo qual construíram os discursos sobre as lésbicas nestas
revistas articulados a ideia de frustração, infelicidade e feminismo.

EM BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO
Durante toda a década de 1970, os artigos sobre o tema traziam a tensão entre o
normal e o anormal da experiência lésbica, além da busca do conceito de lesbianismo.
Na Mini-Enciclopédia Sexual de Nova, por exemplo, publicada em fevereiro de 1977,
temos a definição de lesbianismo atrelada à ilha de Lesbos:
Lesbianismo: forma de homossexualidade que define o amor de uma
mulher por outra. O nome deriva da ilha de Lesbos, na Antiguidade, onde
vivia a famosa Safo, poetisa e homossexual (NOVA, fevereiro de 1975, p.
75).
Em Ele Ela, os artigos sobre experiências lésbicas eram frequentemente baseados
nas pesquisas de Alfred Kinsey e nos livros sobre “sexualidade feminina” da autora inglesa
Sandra McDermott- considerada a “Kinsey de saia” (Ele Ela/janeiro 1973). Os dois
pesquisadores são os mais citados neste tipo de artigo que buscava compreender não só o
lesbianismo, mas também a ninfomania, muitas vezes correlacionando-os. O artigo
“Ela/Ela, uma relação anormal?”, publicado em agosto de 1972, procurava não só definir o
que seria uma relação “Ela/Ela”, mas, sobretudo, discutir a normalidade da relação. O
próprio título, seguido do texto inicial da reportagem, já demonstra a tensão que envolve as
conceituações das identidades sexuais e das relações com normalidade e anormalidade,
presentes nas práticas discursivas destas revistas: Ela/ Ela, uma relação anormal?
Foi a partir do Relatório Kinsey que a sociedade moderna abriu os olhos
para uma realidade que a hipocrisia e a ignorância mantinham escondida.
O homossexualismo feminino, tal como o masculino, é muito mais
frequente do que se pensa, e pertence muito mais à categoria das
moléstias psicológicas do que das perversões sexuais. Neste artigo,
extraído do livro Female Sexuality: Its nature and conflict, de Sandra Mc
Dermott, coloca-se a questão a partir de uma cruel constatação: a
anormalidade de uma relação lésbica talvez não se prenda ao próprio
interesse sexual que uma mulher sente por outra, mas na atitude interior
com que elas se procuram para encontrar a compreensão e o amor que a
sociedade lhes vem negando (Ele Ela, agosto/1972, p 110).
Presa às definições e às relações binárias que enquadram as experiências entre
mulheres no sistema dicotômico homossexual/heterossexual; normal/anormal, a
modernidade ocidental medicalizou determinadas experiências, em vez de compreender o
seu potencial de crítica e resistência às normas que instituem as relações sociais
dominantes. Os estudos sobre lésbicas e lesbianismo estão imbricados em estudos,
discursos e provocações feministas que evocam o potencial que o lesbianismo tem de
“desestabilizar o sistema dominante, ao representar uma ruptura epistemológica
fundamental e incitar uma profunda revolução cultural” (FALQUET, 2009, p.123). Isto é,
lesbianismo e movimento feminista estão intimamente relacionados. As revistas aqui
analisadas dão mostras disso, muitas vezes referindo-se à feminista à “coisas de lésbicas”
como o artigo sobre o movimento feminista woman’s lib (NOVA, abril/1975) ao qual a
editora-chefe da revista, Fatima Ali, defende, argumentando que, “em essência, as feministas
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americanas são responsáveis por uma mudança na forma preconceituosa de se enxergar a
mulher” (Nova, Abril 1975).
Os discursos sobre lésbicas e/ou lesbianismo, nas revistas deste período, estão
relacionados à medicalização da sexualidade, à construção de identidades/diferenças, mas,
sobretudo, a esta revolução sexual, permissiva ou cultural e à noção de “liberação da
mulher”, temáticas incessantemente reproduzidas nas revistas Ele Ela (em sua primeira
fase) e Nova nos anos 1970. Deste modo, neste tópico, pretendo explorar o funcionamento
das ideias e crenças relacionadas à construção da identidade lésbica e do lesbianismo pelas
revistas geralmente associados a frustração das mulheres.
Os discursos sobre as lésbicas, nas revistas aqui analisadas, seguem
predominantemente a trilha do normal e do patológico. Tanto as lésbicas quanto os
homossexuais, transexuais e travestis são analisados tendo em visa as ideias de
normalidade e anormalidade, doença e cura, culpa, frustração, incompletude e infelicidade.
Vejamos como essas noções são postas em funcionamento, quando se trata de discursar
sobre uma lésbica , diferenciar ou identificá-la.

ELA/ELA: UMA RELAÇÃO ANORMAL?
O primeiro artigo dedicado às relações eróticas entre mulheres apareceu em Ele Ela
na edição de agosto de 1972. Nesse texto, não assinado, o relatório Kinsey e as pesquisas da
antropóloga Sandra Mc Dermott3 são referências para a abordagem do que a revista
denominou de um “círculo ultrafechado” (Ele Ela, agosto/1972, P.113). A ambiguidade do
texto revela-se na tentativa de definir as relações Ela/Ela mais como uma experiência do
que uma identidade sexual. É interessante que, ao contrário do artigo que veremos em
seguida sobre a construção da lésbica na revista Nova, o texto da revista Ele Ela privilegia a
experiência lésbica mais do que a definição de uma identidade lésbica. Assim, o texto
mantém a ordem heterossexual intacta, naturalizada, inquestionável e as relações lésbicas
aparecem como fruto de curiosidade, amizades íntimas e, até mesmo, subterfúgio feminino
para suprir sua necessidade sexual fora do casamento. Ao tentar dar visibilidade às relações
lésbicas para a leitora e o leitor, o discurso da revista se baseia, também, na análise
psicanalítica e psiquiátrica, reforçando o sentimento de frustração e ostracismo presentes
nas relações entre mulheres.
Construído sob as ideias de “reação neurótica de defesa”, “normalidade/
anormalidade”, curiosidade e amizades íntimas entre mulheres, o artigo aborda,
inicialmente, a noção de “aceitação” como o principal problema de qualquer membro de um
“grupo minoritário”. É justamente a questão da aceitação que torna um homossexual, de
acordo com a revista, um “anormal”.
O homossexual pode ser um anormal, mas a anormalidade dele ou dela é
muito mais facilmente encontrada na necessidade frustrada de fazer
parte de uma comunidade antagônica, do que está relacionada
diretamente a experiências de infância (Ele Ela, agosto/1972, p. 113).
O problema da aceitação conduz a lésbica a um ostracismo social, a tornar-se uma
pessoa “dura”, “sempre na defensiva”, a “típica imagem da lésbica” (Ele Ela, agosto/1972,
p.113).

Sandra Mcdermott é o nome de solteira da antropóloga Sandra Bell, conferencista sênior da
Universidade de Durham na Inglaterra, que se destacou por trabalhos na área do budismo e nos
estudos de gênero e sexualidade. Neste campo de estudo, produziu além de inúmeros papers, a obra
citada pela revista Ele Ela, Celibacy, culture and society: The antropology of sexual abstinence (2001),
obra que reúne vários artigos sobre o tema. Cf.
https://www.dur.ac.uk/research/directory/staff/?mode=staff&id=124
3
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Se a mulher faz frente aos seus contatos heterossexuais com hostilidades,
desconfiança e desdém, quando suas inclinações lésbicas são reveladas,
ela sofre um doloríssimo processo de aceitação própria, que talvez seja
de impossível concretização (Ele Ela, agosto/1972, p. 113).
O discurso salienta que muitas mulheres já tiveram experiências homossexuais com
amigas próximas, mesmo sendo heterossexuais. Utilizando-se do relatório Kinsey, que
afirma haver uma certa experiência homossexual constante entre meninas de 13 e 14 anos,
desvincula a experiência homossexual da mulher de uma identidade homossexual.
A extensão e a profundidade da relação homossexual de uma mulher
heterossexual dependerão de sua habilidade de enfrentar a sua situação,
geralmente a mulher heterossexual estabelece os limites. A relação
homossexual não chegará a inibir seus desejos heterossexuais (Ele Ela,
agosto/1972, p. 113-114).
No entanto, afirma o discurso, na maturidade trata-se de uma “escolha
premeditada”. Cita dois casos de mulheres casadas, com mais de quarenta anos, que
optaram por se relacionar sexualmente com outras mulheres por circunstâncias específicas.
A primeira, em uma viagem à Paris sem o marido, com medo de engravidar e sentindo falta
de sexo, optou por se relacionar sexualmente com outras mulheres. A segunda, uma dona
de casa de 46 anos, mãe de duas adolescentes, sente que os relacionamentos homossexuais
com algumas amigas acentuaram o aspecto da delicadeza da relação sexual, mas ela não
considerava a relação sexual por completo por se concentrar apenas nas carícias.
A dona de casa (...) acha muito bom, amoroso e delicado, no entanto,
triste, porque ela não pode encontrar uma parceira, na medida em que
isso, para ela, representa uma agradável diversão e um incidente isolado
(Ele Ela, agosto/1972, p.114).
É evidente que a atração homossexual não é rara nem impossível, na vida
de mulheres heterossexuais (...) não houve, nem por uma vez, mulheres
heterossexuais, que já tivessem tido experiências homossexuais, que se
sentissem culpadas pelo ocorrido- contam os pesquisadores do Relatório
Kinsey (Ele Ela, agosto/1972, p.114).
De acordo com o relatório Kinsey, ao contrário da reação de horror e preconceito
dos “homens heterossexuais” ao serem indagados sobre relações homossexuais, bem
poucas mulheres reagiram com horror ou condenação às práticas sexuais entre duas
mulheres. Uma possível motivação para uma aceitação maior das mulheres em relação ao
“lesbianismo” é a curiosidade e o fato de que a maternidade poder comprovar sua
feminilidade. O mesmo não acontece com os homens, que são obrigados a comprovar sua
virilidade o tempo todo, sob o risco de serem acusados de afeminados.
Numa cultura que está obsedada com a ideia de que o homem deve ser
homem e que a mulher deve ser mulher, a homossexualidade masculina
tornou-se sinônimo de afeminação (Ele Ela, agosto/1972, p 115).
O medo da afeminação evidencia o modo como, hierarquicamente, as relações entre
duas mulheres parecem ser mais aceitas do que entre dois homens e colocadas menos como
uma identidade sexual e mais como uma experiência singular ou esporádica. O mesmo
parece não poder acontecer com os homens, de acordo com o relatório Kinsey,
considerando reação “histérica” mediante a indagação da experiência homossexual. O risco
de perder a virilidade, o “benefício” da masculinidade na hierarquia social, torna ultrajante
imaginar-se casado e tendo uma relação esporádica com outro homem. O problema parece
ser menos o ato sexual em si e mais o medo de tornar-se feminino ou ser visto como
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afeminado. Deste modo, o discurso reproduz a coerência sexo-gênero-desejo, visto que ser
homem implica ser masculino e, portanto, desejar uma mulher. Embora o enunciado que
abre o artigo indique que tal coerência é uma insistência cultural, ela não é, de forma alguma,
questionada e sim os que escapam da norma da cultura.
Há uma insistência cultural quanto ao fato de a mulher ter que ser
feminino e o homem ter que ser masculino, para que possamos nos sentir
seguros na superfície terrestre. Portanto aqueles que confundem as
coisas e cometem a irregularidade de desejar um ser humano igual a eles,
ou seja, do mesmo sexo, deverão pagar por isso, sendo vítimas de piadas
ridicularizadoras e do ostracismo social (ELE ELA, agosto/1972, p. 113).
O discurso da revista sobre a relação Ela/Ela parece agradar ao voyeurismo do
olhar masculino onde o lesbianismo é visto como apenas uma brincadeira excitante entre
mulheres (SWAIN, 2000, p.74). Valorizaram-se, tal como veremos também em Nova, as
experiências entre mulheres que não se masculinizam nem se tornam pessoas duras e
agressivas, mulheres, cujas experiências com outras mulheres foram ou são esporádicas,
não perdem sua identidade heterossexual.

A CONSTRUÇÃO DA LÉSBICA NA REVISTA NOVA
O primeiro artigo sobre lésbicas na revista Nova apareceu na edição de julho de
1974, ainda no primeiro ano da publicação no Brasil. Composto de quatro páginas, assinado
pela jornalista Mônica Seixas e em destaque na capa da revista, foi intitulado: “Enfim uma
análise completa (e honesta) sobre o lesbianismo” (Nova, julho/1974). Inicia-se assim:
Nestes tempos de androginia, de revolução sexual, não que as lésbicas
sejam mais lésbicas, mas, de uma certa forma, algumas já não tentam
tanto esconder suas tendências homossexuais. Aliás, tanto nos
heterossexuais quanto nos homossexuais a identidade com o sexo só se
define após a adolescência, muitas vezes depois da época do primeiro
namorado. Mas nenhuma mulher, como também nenhum homem, “passa
para o outro lado”, como se costuma dizer. Se parece que isso aconteceu
foi porque a tendência homossexual sempre existiu (Nova, julho/1974,
p.60).
“Nestes tempos de androginia...” inicia o seu discurso a jornalista, delimitando a
questão -o que é uma lésbica e o lesbianismo- como um problema da atualidade que a leitora
vivencia. Logo de início, vemos como a questão é colocada de forma ambígua, alegando que
a identidade sexual é construída ao longo da vida e definida depois da adolescência para,
em seguida, afirmar a possibilidade de uma “tendência homossexual”. Mônica Seixas
procede no discurso de caráter pedagógico, evidenciado por meio da promessa de dizer a
verdade sobre o lesbianismo, utilizando-se de recursos científicos, tais como as pesquisas
do relatório Kinsey, estudos e entrevistas com psiquiatras e psicanalistas. Deste modo, o
discurso constrói o lesbianismo, não apenas problematizando a relação entre duas
mulheres, mas, principalmente, se preocupando com as definições capazes de possibilitar
ao leitor saber reconhecer e identificar uma lésbica. “Como se define psicologicamente uma
lésbica?” (Nova, julho/1974, p.60), questiona a jornalista para, duas páginas depois, repetir
a questão de uma outra maneira: “[A lésbica é] uma pessoa neurótica, anormal?” (Nova,
julho/1974, p.62).
O caráter medicalizado do discurso, principalmente o uso de um psicanalês, é
evidente ao optar por iniciar a análise explicitando os motivos do lesbianismo a partir da
infância da mulher, de sua relação com o pai e/ou com os traumas das relações mal
sucedidas com os homens. O lesbianismo aparece, assim, como consequência de uma
história de vida.

– 1812 –

.
Na infância, a supervalorização do pai por parte da filha, o que a impede de
encontrar um homem que corresponda a ele ou experiências traumáticas com os homens
podem levar uma mulher a procurar numa outra a ternura, a compreensão e o amor que
não encontraram nos homens. Deste modo, a jornalista alerta que poderia haver muitas
lésbicas por aí que nem suspeitamos. No entanto,
As mulheres “normais” não são presa fácil para as lésbicas”(....) Se
aceitam a relação, é porque existe anteriormente nelas a tendência e com
isso deixam a classificação ortodoxa de “normais””. Ou talvez façam parte
de um outro grupo, o dos bissexuais, gente que aceita o relacionamento
com qualquer sexo (Nova, julho/1974, p.62).
No discurso, a Revolução Sexual aparece como promovedora da visibilidade da
lésbica, acentuando, ao mesmo tempo, o suposto medo que ela poderia provocar naquelas
que exercem uma heterossexualidade. Assim, todo o artigo reforça a imagem de um
feminino e de um masculino complementares cuja prática normal é a heterossexual. Os que
escapam dessa norma “deixam a classificação ortodoxa de “normais”.
A bissexualidade, por sua vez, é definida como uma prática afetiva e sexual que um
indivíduo pode manter com ambos os sexos. De acordo com os psiquiatras, afirma a
jornalista, a bissexualidade é passível acontecer a qualquer momento da vida, uma vez que
todos nós somos atraídos, em graus variáveis, tanto pelos homens quanto pelas mulheres.
Contudo, alerta a jornalista, a partir dos discursos psiquiátricos, não se deve rotular uma
pessoal de bissexual por uma única experiência deste tipo na vida.
De acordo com o artigo, as mulheres muito femininas, que endeusam a feminilidade,
podem chegar à conclusão que só outra mulher é capaz preencher os valores de beleza,
amor, ternura que elas possuem. O casamento heterossexual pode ser um refúgio para
mulheres bissexuais ou lésbicas, mas há também aquelas que são lésbicas declaradas e
evitam todo e qualquer relacionamento com mulheres casadas, acreditando que tal vínculo
criaria muitos problemas emocionais para si.
A maioria das lésbicas sabe que é “diferente”, mas não se considera
“anormal” mesmo que seja consciente de sua tendência, ela não a
considera anormalidade, embora seja tomada pelo sentimento de culpa,
porque sabe que a sociedade desaprova seu comportamento. (Nova,
julho/1974,p.62).
É interessante a estratégia da jornalista em usar aspas em palavras-chave como
normal, anormal e diferente. Se, por um lado, seu discurso busca uma análise verdadeira e
medicalizada sobre o lesbianismo, por outro lado, a própria jornalista coloca dúvidas, ao
usar as aspas sobre a definição da lésbica a partir da ideia de diferença e anormalidade. As
aspas, aqui, servem de eufemismo ou, até mesmo, para colocar em questão os critérios que
utilizamos para definir os seres humanos.
A autora continua dissertando sobre a vida de uma lésbica, alegando as dificuldades
por que as lésbicas passam, o medo de ferir a família e os amigos, quando eles tomarem
conhecimento de suas tendências. Afinal, “a lésbica sabe também que vai ter uma vida cheia
de insegurança, de autonegação, de medo. Isso não faz bem ao equilíbrio emocional de
ninguém. Nem das pessoas normais” (Nova, julho/1974, p. 62).
Ainda de acordo com a jornalista, alguns psiquiatras recomendariam relações
heterossexuais, acreditando que, durante o processo, a lésbica pode vir a se interessar por
homem. A consulta ao psiquiatra é enfatizada, uma vez que o médico é capaz de, pelo menos,
reduzir seu sentimento de culpa. Infelicidade, culpa, vida dupla são associações constantes
sobre as lésbicas e também os homossexuais, nos discursos das revistas aqui analisadas .
Mas aceitar o homossexualismo não significa necessariamente ser feliz
(...) já imaginou o que deve ser viver sempre uma segunda vida, falsa,
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tentando parecer muito normal? A carga emocional não deve ser fácil de
aguentar. (Nova, julho/1974,p.62).
A revista questiona, como se antecipasse as perguntas do próprio leitor: “Mas, eles
não podem mudar?” “Lógico que podem, desde que exista motivação” (Nova, julho/1974, p
62). Para auxiliar a “cura”, a indicação é o tratamento psicanalítico.
Até aqui, vemos que o artigo segue um discurso ancorado nos saberes médicos e psis.
Mas a medicalização da sociedade busca englobar todos os comportamentos humanos,
assim a análise do artigo avança para outras áreas da vida como a decoração da casa, a
vestimenta e a descrição da vida em comum de duas lésbicas. Cria, neste momento, modelos
do que seria a vivência lésbica, isto é, universaliza e naturaliza como próprio das lésbicas
uma casa sofisticada, com rara presença de crianças e com bichos de estimação. E idealiza:
As homossexuais unem-se e vivem juntas como qualquer outro casal.
Uma relação no estilo macho e fêmea, no esquema antigo de protetor e
protegida, supermãe e filho indefeso. De um modo geral, a união lésbica
tende a imitar as relações heterossexuais (Nova, julho/1974, p. 62).
Nesse ponto, vale a pena fazer uma reflexão: por que as relações entre duas lésbicas
têm que ser do tipo heterossexual? Essa questão, como se sabe, tem sido frequente na mídia
dos dias de hoje, principalmente no que diz respeito à legalização dos casamentos
homossexuais em determinados países. A questão que se coloca é que, como podemos
perceber na leitura da revista, a lésbica é produzida como a diferença da mulher
heterossexual, quando não anormal ou doente. Categorizada como diferença, por que a
lésbica deve buscar (ou busca) uma vida dentro das normas já pré-estabelecidas? Por que
não questionar a própria instituição casamento como a única forma de se compartilhar uma
vida a dois? Afinal, é a sexualidade que define um casal? (SWAIN, 2000, p.93):
Não há um bloco homogêneo e monolítico de coerência, não existe um
tipo de experiência única que possa tomar o lugar de um referencial
estável, de um protótipo. A criação de um modelo é uma forma de
derrisão externa, vinda do social, ou uma forma de totalitarismo interno,
vinda de um grupo que se restringe como arauto do verdadeiro
lesbianismo (SWAIN, 2000, p.93).
Esse mimetismo dos papéis generizados – feminino e masculino- reproduz a
assimetria e a hierarquia que justamente a “revolução sexual” instituída pelas revistas
buscava minimizar entre homens e mulheres. Afirmar que as lésbicas reproduzem a vida de
qualquer outro casal é pressupor, de antemão, que um casal é definido pelo masculino e
feminino, quando a noção de um casal pode estar muito além do sexo, da coabitação, dos
laços institucionais e compreende um conjunto que pode ser desdobrado em séries
inumeráveis (SWAIN, 2000, p.94).
A crítica dos estudos queer traz, justamente, a problematização da naturalização do
casamento e da heterossexualidade como naturais e necessários para a manutenção do
social. Todo discurso “honesto” da revista sobre lesbianismo é carregado do saber da
psicanálise, aprisionando a formação do sujeito à sua história de vida na infância e com os
pais. Esse excesso do saber psicanalítico e interpretativo do indivíduo não abre espaço para
se pensar na relação entre duas mulheres como forma de resistência, de questionamento
das normas da sociedade ou, até mesmo, de criação de si a partir de uma relação consigo
mesma, comprometida com um reinventar-se.
Michel Foucault alerta para as relações muito pobres e esquematizadas, a partir das
quais delimitamos a nossa experiência. Por que não criar novas formas de vida e de
existência que não estejam atreladas aos códigos do direito institucionalizado?
Vivemos, de fato, em um mundo legal, social, institucional, no qual as
únicas relações possíveis são muito pouco numerosas, extremamente
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esquematizadas, extremamente pobres. Há evidentemente a relação de
casamento e as relações familiares, mas quantas outras relações
deveriam poder existir, poder encontrar seu código não nas instituições,
mas em eventuais suportes (FOUCAULT, 2006, p.120).
Aprisionar-se numa identidade lésbica forjada pela revista, é ancorar-se em uma
ficção, carregada de ambiguidades, que limita o ser, sua possibilidade de resistência, de
desafiar os padrões e de criar algo novo.
A “possibilidade de resistência” é decisiva para a teorização que Butler faz sobre o
sujeito. Ela pergunta como Foucault pode explicar a resistência psíquica ao poder se a
psique/alma tal como ele a concebe não é mais do que um efeito aprisionador.
Inversamente, apontando uma lente foucaultiana para a teoria psicanalítica, Butler
pergunta se a resistência psíquica, mais do que um meio de abalar o poder, não seria um
efeito de poder, uma produção discursiva. A resistência se dá no interior do discurso ou da
lei, mas aquilo que Butler chama “remanescente psíquico”, o elemento da psique que “resta”,
por assim dizer, quando as operações discursivas fizeram o seu trabalho- significa os limites
da normalização, ainda que seja evidente que o inconsciente não escapa das relações de
poder pelas quais ele é estruturado (SALIH, 2012, p.175).
A análise completa da jornalista Mônica Seixas sobre o lesbianismo nada mais é do
que uma produção discursiva que tem como efeito a produção dessa lésbica maltratada
pelos homens ou que supervaloriza o pai, mas é sofisticada, com uma casa bem decorada e
animais de estimação. O discurso que a produz é um discurso de poder, de normalização, de
um esforço de enquadramento, definições, classificações e hierarquizações. A jornalista
deixa bem claro que não está abordando a homossexualidade entre as mulheres
presidiárias, pois isso já dependeria de um outro enfoque. Por quê? Porque a análise sobre
o lesbianismo, produzida pela revista, nada mais faz do que criar a identidade da lésbica, da
lésbica palatável, compreendida pelos médicos e psicanalistas, possível de ser tratada, que
tem dinheiro para fazer análise, portanto pode ser aquela vizinha da leitora classe média da
revista ou mesmo a própria leitora.
Optar por não abordar as lésbicas dos presídios já é hierarquizar o lesbianismo. Uma
análise “honesta” do lesbianismo não deveria dar conta da multiplicidade das formas de ser
e viver das mulheres e entre mulheres? “O múltiplo aqui é disciplinado em torno do Uno,
obedecendo ao dispositivo da sexualidade: as práticas sexuais se expandem, mas o modelo
permanece o mesmo” (SWAIN, 2000, p.75).
Qual modelo permanece o mesmo? O modelo binário - masculino/feminino instituído e sustentado pela matriz heterossexual.
Ao reduzir a imagem do relacionamento entre duas lésbicas à de qualquer outro
casal “macho e fêmea”, o discurso da revista, que se diz feminina, poderia ter abordado o
lesbianismo a partir de um questionamento do patriarcado, em vez de trazer o sistema
heterossexual como elemento central da análise.
Por que as lésbicas fazem tudo igual a um casal? Talvez porque queiram
provar que podem fazer a mesma coisa que um casal, melhor do que um
homem até (...) criando um ambiente familiar à sua volta, cercando-se dos
mesmos valores dos outros casais, as homossexuais procuram passar a
todos um atestado de bons antecedentes humanos (Nova, julho/1974, p
62).
Romantismo, tradição familiar, segundo a revista, são valorizados pelas lésbicas, que
podem ser “até muito conservadoras”. No entanto, esses conceitos românticos são vistos
como infantis, pois:
Refletem a imagem que elas têm de si mesmas, ou seja, representam na
intimidade a ideia que faziam do próprio pai, da maneira infantil e não a
imagem que uma mulher adulta tem do pai(Nova, julho/1974, p 63).
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E, mais adiante, descreve como as lésbicas se relacionam sexualmente, seguindo o
modelo heterossexual: “como um homem e uma mulher: elas tiram a roupa, se acariciam,
beijam-se e tem orgasmos. Suas relações parecem ser mais frequentes e prolongadas do que
as heterossexuais” (Nova, julho/1974, p 63).
E a jornalista vai mais além em sua análise, hierarquizando a lésbica e o
homossexual masculino, este último busca o que há de melhor na mulher – beleza, graça,
suavidade, charme, enquanto a lésbica identifica-se com o que há de pior no homem - a
agressividade, a dureza e a impassividade. Podemos observar, aqui, a conceituação/
reprodução do que se espera/crê ser uma identidade masculina ou feminina. A
naturalização dos papéis femininos como portadores da graça e suavidade e do masculino
com a agressividade e dureza novamente estereotipa e reduz as possibilidades de ser sujeito
para além do binarismo sexual. Mas, logo adiante, a autora se contradiz, ao afirmar que as
lésbicas são extremamente românticas, imaginativas e ternas no intuito de “suprir a
ausência do sexo masculino” (Nova, julho/1974, P.63).
Assim, não só a necessidade do sexo masculino para a mulher é legitimada como
natural e fundamental, mas também a masculinidade é contraposta às características do
romantismo, da ternura e da imaginação. Aliás, a ideia de incompletude é enfatizada ao
abordar as lésbicas que se consideram homens. Para a jornalista, estas não são a regra e sim,
a exceção: “julgando-se homens, elas se ressentem do órgão masculino que lhes permita a
relação mais completa” (Nova, julho/1974, p. 63).
Para finalizar, Monica Seixas cita Simone de Beauvoir que, na obra O segundo Sexo,
afirma que para as mulheres que fazem da feminilidade uma religião, o relacionamento com
outra mulher pode ser muito satisfatório (Nova, julho/1974, p 63). As lésbicas, continua a
jornalista “são como qualquer outra mulher, preocupam-se com a imagem , roupa, creme
para rugas, idade, segurança e amor” (Nova, julho/1974, p.63). No entanto, ao citar as
pesquisas do relatório Kinsey e de opiniões da sociedade norte-americana, Mônica Seixas
lembra que a sociedade pode vê-las pela metade, uma vez que rejeitaram o papel tradicional
de mãe ou as vê-las como uma ameaça aos homens, em relação à conquista de outras
mulheres.
Nesta segunda metade do século está ocorrendo uma revolução sexual. Decorrente
dessa mudança de costumes, o lesbianismo está aparecendo mais. Não porque existem mais
lésbicas, mas porque as mulheres estão se conscientizando de suas emoções e procurando
atendê-las (Nova, julho/1974, p 63).
Para a jornalista, ao contrário da visão dos norte-americanos apresentada no artigo
mediante o relatório Kinsey, os homossexuais, em geral, não representam um risco para
vida comunitária: “porque não ficam por aí disputando o amor de homens e mulheres em
quem não veem perspectiva de reciprocidade. Portanto, não há perigo” (Nova, julho/1974,
p 63).
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é acompanhar o pensamento de Judith Butler acerca
das interpretações sedimentadas da tragédia Antígona; e as construções dessa filósofa
americana que se dedica a pensar as questões da atualidade. O livro abordado, Antigone´s
claim: kinship between life and death, tem importância porque revolve as leis primordiais
sobre as quais se fundamentam as regras de parentesco e das relações humanas. Sendo uma
das herdeiras do método crítico de Michel Foucault, Judith Butler busca a gênese dos
argumentos utilizados por Hegel e Lacan para interpretar, deslocar e silenciar a presença
de Antígona no drama da peça de Sófocles. É lá onde Butler encontrará as leis não escritas
que separam homens e mulheres, e as instalam na esfera doméstica, distantes da esfera da
soberania política. É na gênese do argumento lacaniano da inteligibilidade simbólica das
relações de parentesco, que Butler encontrará o tabu do incesto, como regra social
ordenadora das posições normativas nas relações humanas. O livro de Butler é importante,
ainda, por oferecer uma nova interpretação da tragédia Antígona, em que a personagem é a
figura política que propõe novas configurações possíveis para as relações humanas.
PALAVRAS-CHAVE: tragédia, mulheres, legalidade, relações humanas.
ABSTRACT: The objective of this study is to follow the thought of Judith Butler about
established interpretations of Antigone tragedy; and the constructions of this American
philosopher dedicated to thoughts regarding actuality. The book undertaken, Antigone's
claim: kinship between life and death, is important because it revolves around the
primordial laws which are based upon the rules of kinship and human relations. Being one
of the heirs of the critical method of Michel Foucault, Judith Butler seeks the genesis of the
arguments used by Hegel and Lacan to interpret, shift and silence the presence of Antigone
in the drama of Sophocles' play. That's where Butler will find the unwritten laws that
separate women, and install them in the domestic sphere, away from the sphere of political
sovereignty. It is in the genesis of the Lacanian argument of symbolic intelligibility of kinship
where Butler finds the taboo of incest, such social rule of the normative positions
regarding human relations. Butler's book is also important in offering a new interpretation
of Antigone`s tragedy, in which the character is the political figure that proposes new
possible configurations for human relations.
KEYWORDS: tragedy, women, legality, human relations.
Na rememoração dos 30 anos da morte de Michel Foucault [1926-1984], Judith
Revel escreveu um artigo no qual faz a cartografia das leituras e dos usos do pensamento do
filósofo, organizando-a em quatro grandes famílias.1 É na família daqueles que pretendem
prolongar e atualizar as pesquisas iniciadas por Foucault, mesmo as transformando e
reconfigurando, que se pode incluir os trabalhos de Judith Butler. Nesse grupo de herdeiros
se vê surgir a temática do gênero, o pensamento queer, as análises dos biopoderes
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contemporâneos e do neoliberalismo, a busca de uma ética prática da existência e a
reinterpretação do “intelectual específico” em formas de militantismo.
A própria Judith Butler, na republicação da sua dissertação intitulada Subjetcs of
desire, narra um pouco de sua trajetória intelectual [no prefácio da reimpressão de 1999]. 2
A sua dissertação, realizada na Yale University, fora publicada pela primeira vez em 1984, e
se concentrava na Fenomenologia do espírito de Hegel e nas leituras conferidas por alguns
pensadores franceses do século 20, como Kojève, Hyppolite e Sartre. Por se interessar pelo
Idealismo Alemão, ela já havia aprofundado seus estudos em Heidelberg. Nos Estados
Unidos, através de seminários de estudos sobre as mulheres, Butler tomou contato com o
pensamento de Michel Foucault. E foi no seu pós-doutorado na Wesleyan University, de
1983-86, quando ela se abriu ao que denomina a “teoria crítica de vertente francesa”. Em
1987, revisou sua dissertação numa nova publicação, incluindo capítulos finais sobre
Derrida, Foucault, Lacan e Deleuze, dedicando a esses pensadores uma abordagem que ela
considerou ainda incipiente. Gender Trouble foi publicado em 1989 e representou a
consolidação desse movimento teórico iniciado naqueles últimos anos. Ao final do referido
prefácio, Butler comenta que está trabalhando em um livro sobre Antígona, como parte das
séries Wellek Library Lectures, e nele retoma os escritos de Hegel. Ela se diz interessada na
leitura equivocada que Hegel faz de Antígona e em como ele interpreta o ato criminoso desta
sendo a emergência de outra legalidade dentro da esfera pública da lei. Isso leva Butler a
questionar as limitações impostas à subjetividade e também os limites do sujeito, partindo
do ponto de vista político.
Na breve introdução acima, pode-se perceber que Butler, estudiosa dos filósofos
alemães e franceses, busca uma abordagem crítica da interpretação clássica de Hegel acerca
da tragédia Antígona. Isto vem reafirmar o interesse em Antigone´s claim: kinship between
life and death, livro que é objeto desse artigo.3
O presente trabalho detém-se particularmente no Capítulo 2: “Unwritten Laws,
Aberrant Transmissions”, do livro de Judith Butler, Esse capítulo trata das análises e da
compreensão da autora sobre Antígona, conduzidas através e contra as interpretações de
Hegel e de Lacan acerca da peça de Sófocles.
Lembrando o enredo da tragédia: a jovem Antígona é filha de Édipo e Jocasta e irmã
de Ismênia, Etéocles e Polinices. Os dois irmãos, ao herdarem o trono de Tebas, combinam
alternar o poder a cada ano, contudo Etéocles recusa-se a deixar o trono após seu exercício.
Polinices, então, investe contra a cidade com seus aliados. No combate, ambos morrem e o
trono é ocupado pelo tio, Creonte, irmão de Jocasta. Creonte declara Polinices inimigo de
Tebas e promulga um decreto pelo qual não se prestassem honras fúnebres a ele, deixando
seu cadáver exposto no solo. Antígona considera um dever sagrado enterrar o irmão e,
invocando as leis não escritas, viola a ordem do rei. Espalha sobre o corpo de Polinices uma
camada de pó, num gesto piedoso, suficiente para cumprir o ritual sagrado. E, sendo
reconhecida pelos guardas, recusa-se a negar o seu feito quando confrontada por Creonte.
Pelos seus atos é condenada à morte e encerrada viva na tumba da família, onde acaba se
enforcando. Hemon, filho do novo rei e noivo de Antígona, suicida-se ao presenciar a morte
dela. A esposa de Creonte tira sua própria vida ao saber da morte do filho. E Creonte não
age a tempo de impedir os tristes desfechos, mesmo tendo sido advertido pelo adivinho
Tirésias.
As questões iniciais colocadas por Judith Butler são: o que levou Antígona a agir
assim, mesmo sabendo que a morte era a punição? que tipo de legado deixa sua morte? há
uma relação de necessidade entre seu ato e sua morte? e se não há, que condições são essas
não-necessárias que levam a parecer que seja necessária?
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Ela parte situando o desenrolar da demanda obstinada de Antígona em duas esferas,
na esfera política e na do parentesco. Na política, por colocar sua demanda publicamente,
dirigindo-se ao poder soberano; e, mais obviamente, na esfera do parentesco. E as percebe
ambas problemáticas porque, na primeira, ela se opõe ao soberano; na segunda, ela
representa uma relação de parentesco deformada. Essa deformação faz com que dois
críticos da peça reajam com uma idealização das relações de parentesco, negando o desafio
que está sendo feito a isso na peça.
As interpretações de Hegel e de Lacan sobre Antígona serão analisadas por Butler,
levando em consideração essas duas esferas – a Política e a do Parentesco. Embora se
distanciando das duas interpretações, ela as utiliza para chegar às suas próprias conclusões.
Ela identifica que Hegel e Lacan adotam perspectivas diferentes, contudo ambos apagam a
presença e a demanda de Antígona, um por colocá-la fora dos limites do público e do
universal, por ser mulher e pertencer ao ambiente doméstico; e outro, por situá-la além do
limiar simbólico do parentesco, tomando, ainda, o simbólico como uma ordem
intransponível. Ela mesma, Butler, opta por considerar a peça uma oportunidade para se
pensar as formas normativas de parentesco; e o desafio para se repensar o simbólico e suas
relações com as normas sociais; com suas implicações na esfera política. Referindo-se a
Hegel, Butler analisará a discussão dele sobre Antígona em A fenomenologia do espírito e em
A filosofia do direito; e a Lacan, no sétimo seminário, no tópico “A Ética da Psicanálise”.

HEGEL E AS LEIS NÃO ESCRITAS
É exatamente no Capítulo “The Ethical Life”, no item “Ethical Action: Human and
Divine Knowledge, Guilt and Destiny” onde a situação de Antígona é abordada, sendo que
Butler percebe o quão poucas vezes Hegel nomeia diretamente Antígona.
Na discussão de Hegel sobre “a vida ética”, Butler diz, essa é descrita como a vida em
conformidade com as normas sociais, as quais são produzidas pela sociedade e, também
historicamente, predominando como os padrões universais de moralidade. E aquele que
comete um crime, deixa de ser considerado um indivíduo pertencente à comunidade e passa
a ser considerado “ninguém”. Há também a importância dada aos atos conscientes ou
inconscientes que poderiam levar o indivíduo a quebrar as leis e, por fim, à expressão da
culpa. De uma forma geral, Antígona parece ser referida neste texto, Butler afirma, como
aquela que quebrou as leis humanas seguindo as leis divinas; e Édipo como aquele que agiu
inconscientemente, mas o reconhecimento do ato o tornou culpado.
As análises de Butler sobre a interpretação de Hegel se desenvolverão em torno das
leis não escritas – sejam na forma das leis inconscientes, das leis divinas ou das leis não
explicitadas. Como será visto nos parágrafos a seguir.
Referindo-se às leis inconscientes, Butler identifica nos argumentos de Hegel a
referência à Antígona como aquela que é culpada e condenada à morte porque age
conscientemente contra a lei, desafiando a lei sem recuar; e a Édipo, como aquele que tem
sua pena abrandada porque agiu inconscientemente. Outro aspecto explorado por Hegel
refere-se às leis que Antígona invoca – as “leis não escritas”, as quais não estão no domínio
das leis públicas, estão além da conceitualização legal. Ora, diz Butler, que leis são essas,
entre Antígona e Édipo, que estão além dos limites, que não permitem generalização, que
estão ligadas a necessidades inconscientes?
Butler responde, supreendentemente, que são as leis que discriminam mulheres e
homens. Quais leis feriu Antígona se ela tentou argumentar na esfera política, usando o
discurso da soberania? O ponto para Butler é que Antígona, por ser mulher, não poderia
participar da esfera política e ousou dirigir seu discurso a uma agência furiosa dentro da
esfera pública.4 Ela identifica em outras passagens de Hegel o argumento tal que as
mulheres pertencem à esfera doméstica e a interferência delas na esfera pública seria uma
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ameaça ao universal. Na ética de Hegel há uma divisão entre o que é Político, universal,
competente ao estado e o que é Particular, doméstico, familial.
Indo mais longe, ela pergunta, por que Antígona e as mulheres representam uma
perversão do universal? Fica claro que o crime de Antígona, para Hegel, vem de outra ordem,
da ordem dessa oposição entre a agência do estado e a família, e da oposição entre as
necessidades da comunidade e o espírito do individualismo. Explicando, ela continua: o
estado valoriza os homens jovens que podem ser convocados para fazer a guerra; a família
representa o amor por seus membros – que deve ceder ao sacrifício e se colocar a serviço
da militarização. Portanto, por trás das leis do estado, há essas “leis inconscientes” as quais
hostilizam as mulheres e a representação da individualidade, e valorizam o jovem guerreiro.
Por isso, o desejo de Antígona precisa ser colocado de lado.
Retomando as próprias palavras de Antígona dirigidas a Creonte, numa tradução de
Lloyd-Jones dessa conhecida passagem, Butler transcreve:
Nor did I think your proclamation strong enough to have power to
overrrule, mortal as they were, the unwritten and unfailing ordinances of
the gods. For these have life, not simply today and yesterday, but forever,
and no one knows how long ago they were revealed.5 (450-456)
Acerca das “leis não escritas” invocadas por Antígona, Hegel as identifica às leis dos
deuses antigos. Mas que leis mesmo são essas? – diz Judith Butler –, nenhuma linha da peça
esclarece. Buscando as características dessas leis ela diz: sem uma origem definida, sem uma
forma traçada, não podem ser enunciadas numa linguagem, e, se invocadas, estão contra a
legalidade. Como se pode discerni-las? Claramente são leis que se opõem à lei pública – não
podem ser escritas, são “outra” lei. E se forem a metáfora do inconsciente incomunicável das
leis públicas? E se Antígona representar o enigma que precisa ser encerrado na tumba?
Ela concluirá afirmando: o que aparece como a perspectiva soberana de Creonte e
como a perspectiva universal de Hegel, pode conter uma demanda inconsciente, algo que
marca os limites da autoridade soberana e universal e que se aproxima da fatalidade de
Antígona. E esclarece: é “precisamente o traço de uma legalidade alternativa que assombra
o consciente, a esfera pública e seu escandaloso futuro.”6
Imagina-se que a hipótese de Butler é a de que as mulheres poderiam propor outra
legalidade, se de fato fossem ouvidas, se os atos soberanos fossem partilhados com elas e se
suas demandas fossem reconhecidas. Uma nova legalidade, talvez, transformasse a esfera
pública. Temerosos por instaurá-la ou por perdê-la, deixam-se as vozes femininas habitar o
limite.

LACAN E AS TRANSMISSÕES ABERRANTES
Judith Butler esperava que Lacan pudesse conduzir considerações mais nuançadas
e promissoras sobre o inconsciente, contudo, ela percebe que ele também conduz Antígona
ao limiar do parentesco.
Sintetizando, ela percorre, inicialmente, nas teorias de Lacan dois pontos principais:
(a) como ele define o simbólico e, mais especificamente, (b) como ele define a constituição
do simbólico do parentesco. A visão de Butler identifica fragilidades nos caminhos de Lacan,
a certa altura, as teorizações dele parecem esvaziar-se de sentido. Por exemplo, no momento
em que ela aponta como a noção do simbólico surge para Lacan, através dos trabalhos de

Ver em AC, p.38, Sófocles apud Butler. Trad. do grego para o português de Donaldo Schüller: “Não
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estabeleceu para os homens. Nem eu supunha que tuas ordens tivessem o poder de superar as leis
não escritas, perenes, dos deuses, visto que és mortal. Pois elas não são de ontem nem de hoje, mas
são sempre vivas, nem se sabe quando surgiram.” (450-456). Em: SÓFOCLES. Antígona. Traduzido do
grego por Donaldo Schüler. Porto Alegre: L&PM, 2013. p. 34.
6 Ver em AC, p. 40. Tradução minha.
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Lévi-Strauss. Mais precisamente, repetindo o ponto de vista de que as relações de
parentesco não provêm de uma causa natural e biológica; para mais tarde afirmar que as
relações de parentesco são como trocas linguísticas. Outro exemplo merecedor de críticas
de Butler é quando Lacan mostra contradições ao atribuir à dimensão simbólica linguística
um efeito universal, mas sem ter caráter universal; e uma aparência contingente, sem ser
contingente; e segue: nessa dimensão simbólica se formaria o “circuito” discursivo em que
os sujeitos vivem, sem, contudo, tomarem parte na sua produção, por não se dar na ordem
do social. A crítica dela continua quando transcreve as palavras de Lacan sobre o “discurso
do pai”: especialmente nesse escrito, Lacan toma o simbólico como uma ordem irrevogável,
sendo que o filho é condenado a repetir o discurso do pai – justificando as bases das
“transmissões aberrantes”.
Prosseguindo, Butler adentra no Seminário VII, nas questões éticas em que Lacan
aborda Antígona.7 Ela discorre sobre dois pontos principais: o primeiro, como Lacan vincula
Antígona a uma beleza enigmática e ao impulso de morte e autodestruição, que irrompem
no caminho da busca do bem. O segundo ponto é sobre a interpretação feita por Lacan,
tomando as “leis não escritas” como aquelas anteriores a toda codificação, localizadas no
limite do simbólico, um limiar que a vida humana não poderia ultrapassar. Nesse limiar
haveria imagens irresolvidas, mas também é a posição do “ser em si”.8 Em sua compreensão
da interpretação de Lacan, Butler descreve que: (a) a “fascinação”, a “beleza” da imagem de
Antígona apontada por ele estaria ligada a essa irresolvível imagem entre a vida e a morte
que ela compõe na tragédia. (b) Por representar esse limite inapagável do ser, isolada e
relegada numa verdade metafísica que ela representaria, Lacan a separa do drama histórico
que viveu.
Há mais, Lacan cita as demandas de Creonte e de Antígona, como dirigidas a
diferentes deuses, mas o apelo de dela é interpretado como aquele que justamente a conduz
ao limite da vida e da morte, e ao fatal recurso. Isto porque Antígona teria violado os limites
através do seu desejo, do seu desejo que estaria além da vida humana.9
Partindo para finalizar, Butler compõe suas conclusões acerca da leitura de Lacan,
simplificadamente dispostas a seguir:10
a) Antígona age nos termos da lei, quando pede por justiça, e ela também ameaça as bases
da justiça em comunidade porque insiste que seu irmão não é redutível a qualquer lei.
Ela levanta uma radical particularidade, um escândalo, que ameaça arruinar a
universalidade da lei. E, num certo sentido, recusa-se também a ceder a uma ordem
simbólica da linguagem, ficando no território das “leis não escritas”.
b) Ficando ao lado de Polinices, e de seu amor por ele, ela não está ao lado de um princípio
ontológico. Primeiro, diz Butler, ela buscou cobrir o corpo do irmão, no seu ritual de
sepultamento com pó. Segundo, o que Antígona anula não são as relações simbólicas com
a comunidade; de fato, o que ela anula é o tabu do incesto, este que articula o parentesco
e o simbólico através da sua interdição. O que ela levou muito longe foi o amor por seu
irmão, ameaçando um simbólico através do seu pedido.
c) O “circuito simbólico” do “discurso do pai” não capturou Antígona. Sua vida, seu desejo a
fizeram escapar dessa linguagem, foi, talvez, isto que a condenou à morte.
d) Lacan reconheceu um limite, um limite cultural, um limite necessário além do qual a
morte é necessária. Mas, e se, de fato, a morte dela tenha sido uma “morte social”? E se
não tivera que ser necessariamente assim? A fatalidade de Antígona mostra uma
perspectiva dos limites simbólicos sobre os quais as condições da vida estão
estabelecidas. Neste ponto, Butler impõe outra questão: “ela também mostra uma

Cf. AC, p. 40.
Cf. AC, p. 49.
9 Cf. AC, p. 51.
10 Ver em AC, p. 52-5.
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perspectiva crítica: pela qual os termos primordiais para o viver devem ser reescritos,
ou de fato, escritos pela primeira vez?”11
e) Lacan sugere que Antígona levou ao limite o que ele chamaria de desejo de morte. Butler
o contradiz perguntado: era mesmo desejo de Antígona permanecer na criminalidade até
o ponto de morrer? Ou, nas próprias palavras de Butler,
essa criminalidade afirma um direito inconsciente, marcando uma
legalidade prévia à codificação na qual o simbólico nas suas apressadas
execuções deve se fundar; e estabelecendo a questão se deve haver novos
fundamentos para a comunicabilidade e para a vida?12
Pode-se pensar, acerca de suas conclusões, que Butler encontra em Antígona, no seu
desejo, nas suas palavras e nos gestos amorosos, a própria figura de uma perspectiva que
propõe pensar novas bases para os laços de parentesco e para a vida social.

A QUESTÃO DAS LEIS NÃO ESCRITAS
Seria interessante comparar a interpretação de Judith Butler a textos de outros
estudiosos que escreveram sobre a tragédia; inicialmente, com o de Martha Nussbaum, a
qual é citada por ela mesma no Capítulo 1.13 Ao se considerar as duas análises, percebe-se
que essa última segue as elaborações de Hegel. Martha Nussbaum afere à peça o sentido de
transmitir concepções sobre as deliberações humanas, sobre a construção da sabedoria
prática – tendo Creonte e Antígona como exemplos negativos.14 Ela analisa mais longamente
a personagem de Creonte, ao qual atribui a imprudência de conceder primazia à dedicação
cívica, desligando-se dos deveres familiares. À Antígona, cabe o papel de defender sua
família, identificando-se aos deveres religiosos para com os mortos. Nussbaum ressalta uma
oposição entre duas visões simplificadas e estreitas do mundo, que procuram eliminar
obrigações conflitantes, falhando em considerar uma racionalidade mais complexa que
sintetize as exigências da cidade e da família. Ela considera, contudo, a atitude de Antígona
mais nobre, e sua escolha preferível a de Creonte, porque respeita uma lei de costume
valorosa e se compromete sem prejudicar outros, sacrificando-se pela virtude. Os escritos
de Nussbaum demonstram a extensão da influência da interpretação de Hegel e, ademais,
justificam os esforços de Butler para construir outro cenário interpretativo, combatendo o
sedimentado.
“Heroína solitária”, nas descrições de outra pensadora – a francesa Jacqueline de
Romilly, Antígona possui em comum a outros protagonistas concebidos por Sófocles a
grandeza dos heróis que ninguém conseguiria dobrar.15 Para Romilly, o trágico de Sófocles
é vinculado ao “ideal humano obedecido por seus heróis”.16 Em sua percepção, o enredo da
peça pode ser resumido num ato solitário e, de outro lado, uma repressão baseada na
autoridade, gerando conflitos que se desenrolam nas diversas cenas. A atitude de Antígona
é descrita como dedicada, corajosa, desafiante, o que a coloca no centro do confronto que,
para Romilly, é da ordem dos princípios de vida e dos conceitos de dever. As regras de

AC, p. 55. “[...] Does it also provide a critical perspective by wich que very terms of livability migh be
written, or indeed, written for the fist time.” Tradução minha.
12 AC, p. 55. “[...] does this criminality assert na unconscious right, marking a legatlity prior to
codification on wich the symbolic in its hasty forclosures must founder, establishing the question of
whether there might be new grounds for communicability and for life?” Tradução minha.
13 AC, p. 17.
14 NUSSBAUM, Martha C. A Antígona de Sófocles: conflito, visão e simplificação. In: A fragilidade da
bondade: Fortuna e ética na tragédia e na filosofia grega. Tradução de Ana Aguiar Cotrim. São Paulo:
Martins Fontes, 2009. p. 44-71.
15 ROMILLY, Jacqueline de. A tragédia grega. Tradução de Ivo Martinazzo. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 1998. Ver em p. 72-85.
16 Ibidem, p. 72.
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conduta de Creonte giram em torno da cidade, e Antígona combina em sua decisão a ordem
de Zeus a um senso de família e de humanidade. Sófocles põe à prova durante toda a peça,
o ideal moral das personagens, através dos contrastes sucessivos – “mas a firmeza da
heroína é a mesma.”17 Romilly comenta a obstinação sem razão de Creonte e aquela
admirável de Antígona, esclarecendo que o que os distingue é o ideal que ela conserva.
Salienta que os heróis não são necessariamente modelos a serem seguidos, mas exemplos
da grandeza que se pode atingir em nome da honra, ao aceitarem mesmo o lado trágico da
solidão e da morte. As descrições da estudiosa fazem lembrar que Antígona é uma ficção, e
que talvez o que importe, como demonstrou Butler, são as leituras e os usos que se faz dessa
peça. A interpretação de Romilly tenta se aproximar das concepções da época de Sófocles,
enquanto Butler procura revivê-la no pensamento da atualidade.
Há outro aspecto em que as reflexões de Romilly poderiam contribuir, posto numa
questão: a interpretação ampliada de Butler acerca das “leis não escritas”, afastando-as do
aspecto religioso e as vinculando às regras sociais, é extremada? possuiria algum caráter
factível na história arcaica? Visto que Butler identifica pressupostos na interpretação de
Hegel, que parecem vigir nessas leis antigas, mais especificamente falando, a hostilidade às
mulheres e ao individualismo.
Indo a La loi dans la pensée Grecque, pode-se consultar acerca da história e do caráter
das “leis não escritas”.18 Romilly explicita que as leis não escritas se opunham às leis escritas
de uma maneira mais fundamental: elas representavam as regras mais gerais e eram
imperativos por demais absolutos, para deverem jamais ser escritos.19 As leis não escritas
possuíam como que uma escala, em que um polo as aproximava das leis religiosas e o outro,
das leis morais humanas, porque houve transformações internas durante o tempo, o que as
tornou cada vez mais laicas. Ela pondera que, neste sentido, também houve consequências:
quanto mais humanas as leis, mais tenderam a perder seu caráter absoluto e encontrar certa
relatividade. As leis não escritas tinham a função de suprir a falibilidade das leis escritas
pelos homens, atingindo mais amplitude que as leis políticas. Os imperativos mais
conhecidos eram: poupar prisioneiros e suplicantes, ser fiel aos juramentos, respeitar os
hóspedes e enterrar os mortos. Na época do teatro de Sófocles, e Romilly ilustra-a com
Antígona, as leis invocadas eram as de caráter religioso; mais tarde, em Aristóteles, quando
ele se referiu ao princípio da equidade, as leis não escritas já encontraram seu caráter da
moral e da solidariedade humanas. Romilly conclui dizendo,
Essa evolução mesma não seria, contudo, sem perigo: ela se
acompanhava da desaparição das garantias divinas e, por conseguinte,
ela arriscava expor a lei não escrita à mesma relatividade das leis escritas.
Com efeito, privada das garantias divinas, a lei não escrita correspondia
apenas a um acordo tácito, que parecia ser universal mas podia muito
bem não o ser.20
Retornando à pergunta formulada logo acima, Romilly abre espaço para a
relativização das leis não escritas, destacando-as do seu caráter unicamente divino, o que
permite à Judith Butler imaginar quais outros acordos tácitos poderiam estar implícitos nas

Ibidem, p. 76.
ROMILLY, Jacqueline de. La loi dans la pensée grecque. 2.ed. Paris: Les Belles Lettres, 2002. p.2538.
19 Ibidem, ver em p.27.
20 ROMILLY, Jacqueline de. La loi dans la pensée grecque. 2.ed. Paris: Les Belles Lettres, 2002. p. 38.
Lê-se: “Cette évolution même n’était cependant pas sans danger: ele amenait la disparition des garants
divins et, par suíte, ele risquait d’exposer la loi non écrite à la même relativité que la loi écrite. En effet,
privée de ses garants divins, la loi non écrite ne correspondait plus qu’à un accord tacite, qui semblait
être universel mais pouvait fort bien ne pas l’être.” Tradução minha.
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leis não escritas. E que vêm sendo reiterados há tanto tempo nos discursos, nos saberes, nas
leis, nas instituições.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que poderia ser criticável no livro Antigone´s claim, mas de fato não o deve ser –
porque a filósofa sabe muito bem que todos os discursos são atravessados pelas relações de
forças –, é que Judith Butler não parte de um ponto de vista supostamente neutro,
assumindo o ponto de vista de Antígona. Ela reconhece que a personagem não vem de uma
família “normal” e que, sendo mulher, não deveria interferir na esfera pública – dois motivos
para simbolizar a “perversão do universal”. Ela parte dessas vulnerabilidades da
personagem e confronta criticamente aqueles que vêm repetindo a sua exclusão da esfera
política. Interpretando Antígona à luz dos desafios da atualidade, Butler parece sincronizarse ao cerne mesmo da tragédia sofocleana.
Uma última resposta ao argumento mencionado por Martha Nussbaum: Antígona
teria respondido com frieza ao amor de Hemon, seu noivo, e expressado egoísmo ao,
simplesmente, preferir os mortos aos vivos. Lê-se em:
A Hemon, o homem que a ama e a deseja apaixonadamente, Antígona não
dirige uma palavra sequer ao longo de toda a peça. [...] O dever para com
os mortos da família é a lei e a paixão supremas. E Antígona estrutura
toda a sua vida e sua visão de mundo de acordo com esse sistema de
deveres simples e encerrado em si mesmo.21
Deve-se dizer sobre as escolhas de Antígona, acompanhando Judith Butler, que elas
decorrem de que a personagem não representa os princípios normativos do parentesco,
mas se ligam à herança real incestuosa. Sua figura mostra a complexidade do mundo e
expressa um sofrimento que não é suprimível.
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Alex Gonçalves Pin1
RESUMO: O presente trabalho procura estabelecer relação entre alguns traços da
biopolítica e a teoria antropotécnica. Inicialmente, apresentamos a biopolítica de M.
Foucault, enfatizando as tecnologias do eu e a governamentabilidade e, na sequência,
expomos a teoria antropotécnica de P. Sloterdijk. Os trabalhos do primeiro nos oferecem
proposta de releitura a história do poder e da governabilidade, as obras do segundo nos
propõe uma perspectiva política. O conceito de antropotécnica, desenvolvido pelo filósofo
alemão Sloterdijk, enfatiza duas perspectivas: a melhoria no mundo e a otimização do si
mesmo. Essa dicotomia antropotécnica atua, respectivamente, como uma transformação
dos conceitos foucaultianos de biopolítica, tecnologias de governo da população, e biopoder,
cuidado e governo de si, que permaneceram incompletos, para Sloterdijk, na obra de
Foucault. Na conclusão, procuramos fazer aproximação à pesquisa de Giorgio Agamben, o
que justifica a sugestão do título de nosso paper. Ao apontar para a genealogia do poder e
da gloria no ocidente e insistir na pesquisa das raízes do pensamento ocidental – Grécia,
Cristianismo antigo – Agamben oferece perspectiva de investigação que o coloca entre
Foucault e Sloterdijk, respectivamente, entre a analise meticulosa do passado e a
possibilidade de projetar determinada orientação para o futuro. Agamben traz à luz o
vínculo oculto que, desde sempre, liga a vida nua, a vida natural não politizada, ao poder.
Evento algum da história é mais interpretável fora da categoria biopolítica. A questão sobre
a bios aparece no centro de toda a trajetória política significativa.
ABSTRACT: This paper tries to establish a relationship between some aspects of biopolitics
and theory of anthropotechnic. Initially, we present the biopolitics of M. Foucault,
emphasizing the technologies of the self and governmentality for, after than, to expose the
theory of anthropotechnic of the P. Sloterdijk. Foucault´s works offer us a rereading of the
history of the power and governmentality, Sloterdijk ´s works propose a political
perspective. The concept of anthropotechnics developed by him emphasizes two
perspectives: the improvement of the world and the optimization of the self. This dichotomy
anthropotechnic acts, respectively, as a transformation of Foucault´s concept of biopolitics,
technologies of government of the population, and biopower, care and government of the
self, which remained incomplete, for Sloterdijk, in Foucault's work. In conclusion, we try to
approach the research of Giorgio Agamben that justifies the suggestion of the title of our
paper. When Agamben points out to the Western genealogy of the power and glory, he
insists on the research of the origin of Western thought – Greece, early Christianity – and he
offers a perspective of research that seems to be between Foucault and Sloterdijk, the
meticulous analysis of the past and the specific guidance to the future. Agamben shows us
the hidden link that have been linking the bare life, the natural life not politicized, with the
power. Nothing in the history is interpretable outside of biopolitics category. The question
of the bios emerges in the center of all political trajectory.
PALAVRAS-CHAVE: Foucault, Sloterdijk, Biopolítica, Anthropotechnics.

Graduado em Filosofia e Teologia pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Mestrando em Filosofia
Política pela UnB, desenvolve pesquisa em Biopolítica com especial ênfase em G. Agamben.
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INTRODUÇÃO
Duas formas de produção artificial de comportamento humano são apresentadas em
Você deve mudar sua vida2, do filósofo alemão Peter Sloterdijk. A primeira é a produção de
homens por outros homens – técnicas para “deixar operar”; a segundo, é a produção de
homens a partir de si mesmos – técnicas de “auto operação”3. No primeiro caso são técnicas
aplicadas por alguns homens sobre outros, no segundo caso, são técnicas que os indivíduos
aplicam sobre si mesmos. Essas técnicas acima referidas têm por função modificar e
otimizar o comportamento humano. Estas recebem o nome de “antropotécnicas”. Esta
tipologia das antropotécnicas pode ser compreendida como intenção metodológica de
ampliar, sobre bases antropológicas, o projeto foucaultiano que distingue as técnicas de
governo sobre as populações (biopolítica) e as técnicas de governo sobre si mesmo
(biopoder)4. No mundo das tecnologias modernas, a transformação técnica dos indivíduos
é, em sentido amplo, própria da biopolítica ou, simplesmente, forma de normalização da
servidão. Estamos frente a limite extremo: política de administração da vida biológica que
contempla até a possibilidade de transformação artificial da mesma5.

PODER DISCIPLINADOR E REGULADOR
Para Foucault, o poder soberano se ergue como antecessor mais influente do que
chamamos biopoder. A lógica do poder soberano legitima a autoridade do governo cuja
finalidade é a possibilidade de bem-estar e segurança da população. Foucault resume o
processo através do qual, nos limiares da Idade Moderna, a vida natural começa, por sua
vez, a ser incluída nos mecanismos nos cálculos do poder estatal, e a política se transforma
em biopolítica6.
Agamben está se referindo à passagem em que Foucault afirma que “por milênios, o
homem permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivente e, além disso, capaz de
existência política; o homem moderno e um animal em cuja política está em questão a sua
vida de ser vivente7”.
Isso caracteriza a nova tecnologia do poder. Esta, por sua vez, garante equilíbrio
global e regularidade, “para ter em conta a vida são alcançados os processos biológicos do
homem-espécie e garantir-lhe não disciplina, mas regularização8”. O homem não é outra
coisa senão figura da população.
Distingue-se, sem separar, tecnologia de adestramento e equilíbrio global –
segurança do conjunto e os seus perigos internos. Trata-se de tecnologia em que os corpos
são recolocados em processos biológicos definidos. O padrão é aplicável ao corpo em vista
de discipliná-lo ou à sociedade, em vista de regulá-la. Assim, biopoder é tecnologia que tem
por objeto e finalidade a vida. Agamben explica que segundo Foucault, “o limiar de
modernidade biológica de uma sociedade situa-se no ponto em que a espécie e o indivíduo
enquanto simples corpo vivente tornam-se a aposta que está em jogo nas suas estratégias
políticas9”.
São duas as formas de governo da vida: tecnologia do eu e totalização. Por tecnologia
do eu, Foucault entende as práticas pelas quais indivíduos se constituem a si mesmos como
Original Du Musst dein Leben ander, inédito no Brasil. Para este trabalho dispomos da tradução em
espanhol: SLOTERDIJK, P. Has de cambiar tu vida. Trad. Pedro Madrigal. Valencia: Pré-textos, 2012.
3 SLOTERDIJK, 2012, p. 589.
4 ROCCA, L. V. La noción de biopoder en Foucault y su relación con las antropotécnicas em la obra del
último Sloterdijk. Eikasia Revista de Filosofia. nº 53, Oviedo, Diciembre 2013, pp. 61-74.
5 ESPOSITO, R. Comunidad, inmunidad y biopolítica. Madrid: Herder, 2009, p. 131.
6 AGAMBEN, G. Homo Sacer, O poder soberano e a vida nua I. Trad. HENRIQUE BURIGO. Belo
Horizonte, Ed. UFMG, 2007, p. 11.
7 FOUCAULT, M. La volonte de savoir. Paris: Ed. Gallimard, 1976, p.127.
8 FOUCAULT, M. Defender la sociedad. Buenos Aires: Ed. Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 223.
9 AGAMBEN, 2007, p. 11.
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sujeitos, dentro de um sistema atravessado por inúmeras relações de poder10. As
tecnologias do eu entram em ação quando, na aplicação de uma tecnologia política, o
indivíduo é conduzido a tomar consciência de sua “anormalidade” ou “falta”, mas encontrase inconsciente daquilo que se lhe induz. Assim, os sujeitos solicitam, por iniciativa própria,
ser tratados por uma tecnologia política com suas respectivas técnicas de intervenção. É
ainda Agamben quem nos ajuda a compreender
Em seus de seus últimos escritos, ele [Foucault] afirma que o estado
ocidental moderno integrou numa proporção sem precedentes técnicas
de individualização subjetivas e procedimentos de totalização objetivos
e fala deum genuíno duplo vinculo político, constituído pela individuação
e pela simultânea totalização das estruturas do poder moderno11.
A totalização pode ser entendida como a governamentabilidade que se expressa em
medidas estatais que operam sobre a produção de conhecimento, cuja elaboração emana do
conjunto de instituições e disciplinas destinadas a constituir regime social normalizador.
Nesse sentido, todo aparato de saberes e instituições sociais são destinados a identificar,
classificar e tipificar o grau de “anormalidade” dos indivíduos com o propósito de
“normaliza-los”, modifica-los e enquadra-los numa ordem social preconcebida pelo
discurso do poder do Estado – o governo. Medidas governamentais não possuem proposito
último de castigar ou reprimir, senão administrar a conduta dos indivíduos, atuando e
condicionando suas possibilidades de ação, “conscientizando-os” de tal possibilidade de
anormalidade.
Em Omnes et Singulatum, por uma crítica da razão política, Foucault destaca que as
sociedades europeias evoluíram, gradualmente, centralizando o poder político. “Todos
sabem que nas sociedades europeias o poder político evoluiu para formas cada vez mais
centralizadas12”. Foucault explica que, na realidade, ao “desenvolvimento de técnicas de
poder orientadas para os indivíduos e destinadas a dirigi-los de forma contínua e
permanente. Se o Estado é a forma política de um poder centralizado e centralizador,
denominemos pastorado o poder individualizador13”.
Para Foucault, a ideia de governo é forma de controle ou regulação que se exerce a
partir da natureza mesma das coisas. Não se aplica apenas a partir de fora para dentro, mas
também de modo imanente, desde dentro. Cada sociedade, assim, teria seu regime de
normas, políticas gerais normatizadoras, “mecanismos e instâncias que permitem distinguir
os enunciados como verdadeiros ou falsos, a maneira de sancionar uns e outros; as técnicas
e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles
que são encarregados decidir o que funciona como correto14”. O biopoder em Foucault deve,
pois, ser analisado em dois âmbitos: disciplinador e regulador. Em primeiro âmbito, o
objetivo é o corpo do homem, seu conhecimento e subjugação através de instituições como
escola, prisão, hospitais, exército e todos os organismos que Foucault descreveu em suas
análises das diversas instituições. Aqui enquadra-se as táticas educativas e criminalistas.
Em segundo âmbito, encontra-se a biopolítica, a regulação, cujo objetivo já não é individual,
mas social, ocupa-se da população. A instituição por excelência para realizar essa regulação
é o Estado, através dos aparatos demográficos, políticos, sociológicos. Significa que, como
FOUCAULT, 1976, p. 156.
AGAMBEN, 2007, p. 13.
12 FOUCAULT, M. Omnes et Singulatim: Por Uma Crítica da Razão Política. Trad. Heloísa Jahn. Revista
Novos Estudos, nº 26, março de 1990, p. 78.
Disponível em:
http://novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/60/20080624_omnes.pdf
13 FOUCAULT, 1990, p. 79.
14 FOUCAULT, M. Microfísica del poder. Madrid: Ed. La Piqueta, 1979, p. 187.
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explicou Jean-Luc Nancy, a biopolítica não é política a propósito da vida e do vivente, mas a
vida como determinação da política15.
Biopolítica, ao contrário, quer indicar a ordem de uma política
globalmente determinada pela vida, condenada à sua manutenção e ao
seu controle. O que quer dizer, em princípio, não é uma política para a
qual o sujeito é a vida ou o vivente, mas a vida determinando a política,
ou melhor, a esfera da política coextensiva à esfera da vida16.
Agamben nomeia “modernidade biopolítica” uma sociedade que atingiu um
impenetrável complexo de estatização política. Ele nos mostra como esse processo se deu
desde o início da civilização ocidental:
E se, na modernidade, a vida se coloca sempre mais claramente no centro
da política estatal (que se tornou, nos termos de Foucault, biopolítica), se,
no nosso tempo, em um sentido particular, mas realíssimo, todos os
cidadãos apresentam-se virtualmente como homines sacri, isto somente
é possível porque a relação de bando constituí desde a origem a estrutura
própria do poder soberano17.
Formar bandos, isto é, grupos sociais, regulá-los, normatizá-los é o próprio da
política. Na sequência O Reino e a Gloria, ao tentar responder porque o poder assumiu no
Ocidente a forma de uma econômica, Agamben nos mostra que a história do ocidente é
biopolítica. Agamben descobre que, nos primeiros séculos da história da Igreja, para
conciliar o monoteísmo com as três pessoas, a doutrina da Trindade é introduzida sob forma
de uma economia da vida divina, como um problema de gestão e de governo da casa celeste
e do mundo. Criou-se assim um paradigma teológico-econômico que aparece na origem de
muitas categorias fundamentais da política moderna18. Ou seja, não se trata apenas de limiar
moderno, como pensou Foucault, mas de toda a história da política.
Disciplinas normalizadoras
Foucault equacionou o surgimento do indivíduo moderno e o biopoder: a análise do
poder disciplinador desvela técnicas de sujeição e normalização dos indivíduos que
intervêm sobre seus corpos, isto é, a saúde, a sexualidade, a herança biológica ou racial, a
higiene, classificando-os e segmentando-os em quadros de anormal e normal, enfermo e
saudável, criminalmente perigoso e inofensivo. O corpo e a vida, instâncias dos indivíduos,
se tornam matéria política: está dado o indivíduo moderno. As políticas totalitárias – o
nazismo em primeiro lugar, mas não apenas – são biopolíticas porque foram e são dirigidas,
mais que aos adversários, ao domínio da população, da raça, definido segundo as normas de
saúde e vitalidade produtivas. O biopoder é poder que se apodera da vida, é dispositivo de
defesa da sociedade, que a partir do século XIX se estabelece, em termos de guerra interna,
contra os perigos originados no próprio corpo social. Foucault o elenca sob a ampla
categoria de racismo19.
O desenvolvimento rápido, no curso da idade clássica, das disciplinas
diversas – escolas, colégios, oficinas; aparição também, no campo das
NANCY, J. L. La création du monde. Paris: Galilée, 2002, p. 137-144.
NANCY, 2002, p. 138. [Tradução nossa].
17 AGAMBEN, 2007, p. 117
18 AGAMBEN, G. O Reino e a Glória, uma genealogia teológica da economia e do governo. Trad. Selvino
J. Assmann. São Paulo: ed. Boitempo, 2012.
19 Ibdem.
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práticas políticas e da observação econômica dos problemas de
natalidade, longevidade, saúde pública, habitação, migração; explosão,
por isso, de técnicas diversas para obter a sujeição do corpo e o controle
da população. Abre-se assim a era do biopoder20.
Poder regulador
O poder regulador, que já não se estende apenas sobre o indivíduo, mas sobre a
população, se realiza pelo conhecimento e controle da massa. Isto é, essa tecnologia de
poder não precisa lutar contra a sociedade. O âmbito da ação reguladora se dá sobre o poder
ordenador e controlador da população. “As disciplinas do corpo e as regulamentações da
população constituem os dois polos a partir dos quais se implantou a organização do poder
sobre a vida21”. Os intérpretes de Foucault se dividem em duas escolas de pensamento neste
domínio: aqueles que priorizam a biopolítica em detrimento do governo – recepção italiana;
aqueles que enfatizam o problema do governo enquanto nova mutação do poder-saber –
recepção anglo-saxônica e franco-alemã22.
A partir de século XVIII, ao incluir entre suas tarefas essenciais o cuidado da vida da
população, o estado transformou política em biopolítica. A mecanismo pelo qual essa
mudança se deu foi a progressiva generalização e redefinição do conceito de vida vegetativa
ou orgânica, que coincide com o patrimônio biológico da nação, o Estado realiza sua nova
vocação.
Desse panorama de transformação da política em biopolítica que Agamben
desenvolve sua reflexão acerca do conceito de homo sacer. Em primeira instância, trata-se
da redefinição dos novos critérios de morte23. “A vida matável e insacrificável do homo sacer,
cuja função essencial na política moderna pretendemos reivindicar. Ulna obscura figura do
direito romano arcaico, na qual a vida humana e incluída no ordenamento unicamente sob
a forma de sua exclusão (ou seja, de sua absoluta matabilidade)24”.
Este “umbral da modernidade biológica”, esteve vinculado à acumulação paralela de
bens e homens. A biopolítica foi “elemento indispensável no desenvolvimento do
capitalismo porque tornou possível um ajuste dos fenômenos da população econômica25”.
Foi o divisor de águas entre o poder político territorializado dos Estados soberanos e o
poder econômico do capitalismo mundial. Deste modo, o nascimento da biopolítica está
diretamente ligado à gênese da governamentabilidade liberal. Foucault elaborou história
das diferentes formas de governamentabilidade e este projeto tem sido continuado por
diversos autores – dentre os quais destacamos Agamben.
Não deveria surpreender que Foucault, a partir dos anos setenta, se mostrasse
especialmente interessado pelo binômio vida-política, se tivermos presente a considerável
influência que Nietzsche exerce sobre o pensamento francês. Não é, pelo menos a maior
parte, a obra de Nietzsche uma crítica às linhas do pensamento que, em estreitos vínculos
com determinadas relações de poder, resultaram no domínio e domesticação da vida?
Nietzsche desmascara a vontade de poder que guiava tanto o sábio platônico quanto o
sacerdote cristão26. A obra de Nietzsche está entre as primeiras iniciativas de elucidar as
relações entre vida e poder. É plausível dizer que foi ele quem mostrou a Foucault as
FOUCAULT, Histoire de la sexualitè I, la voluntè de savoir. Paris: Gallimard, 1976, p. 184. [Tradução
nossa].
21 FOUCAULT, 1976, p. 183.
22 ROCCA, 2013, p. 65.
23 AGAMBEN, G. Imanência absoluta. Disponível em:
http://ghiraldelli.pro.br/wp-content/uploads/agamben-a-imanencia-absoluta.pdf
24 AGAMBEN, 2007, p. 16.
25 FOUCAULT, 1999, p. 132.
26 NIETZSCHE, F. Genealogia da Moral. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Ed. Companhia das
Letras, 2009.
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complexas relações entre esse binômio, influenciando, portanto, de forma muito relevante,
seus estudos sobre biopolítica, e mesmo no conjunto de sua obra.
Evidentemente, depois de Nietzsche, como captaram bem ainda outros autores,
como Deleuze e Rancière, a vida já não pode ser entendida como um simples resultado do
acaso evolutivo ou a criação divina, senão como a consequência de diversas intervenções
biopolíticas. Todos os regimes políticos contemporâneos, democracias, totalitarismos
teriam caráter significativamente biopolíticos.
Biopolítica, portanto, designa que a própria vida é incluída em processos de
domínio, de relações de poder: a vida atravessada pela corrente do devir, traz em seu self e
apesar dele o complexo e dinâmico conglomerado de forças que a tornam o que é – que a
formatam. Esse complexo permanece sempre aberto, é sempre passível de ser penetrado
por relações de poderes externos os quais se mesclam com as próprias forças internas da
bios.

DA BIOPOLÍTICA À ANTROPOTÉCNICAS
Contemporaneamente, novos modelos de compreensão das formas de regulação
vêm sendo apresentados sob a denominação de antropotécnicas. Peter Sloterdijk, na
proposta relativa à sua teoria antropotécnica, parte da indagação acerca de como o homem
habita o mundo das múltiplas conexões. Na base da filosofia de Sloterdijk está a premissa
da domesticação do ser humano pelo humanismo27. Uma era antropotécnica foi aberta pelo
humanismo educativo, humanismo que domestica o homem e pelo qual o próprio homem
se domestica a si mesmo – por isso, engenharia genética e clonagem são inevitáveis.
Do biopoder à antropotécnica
O conceito de antropotécnica, desenvolvido pelo filósofo alemão, comporta as
noções de melhoria ou otimização do mundo e de si mesmo. Isto é, tornar o mundo habitável,
seguro, confortável e tornar-nos adaptáveis, mansos a esse mundo. O próprio Sloterdijk
propõe que essa dicotomia antropotécnica pode ser interpretada sob a lógica dos conceitos
foucaultianos de biopoder, isto é, tecnologias de governo sobre as populações e tecnologias
do eu28. Estes dois conceitos da antropotécnica operam respectivamente como
transformação dos conceitos biopolítica e cuidado de si que, para Sloterdijk, ficaram
incompletos em Foucault.
Otimizar o mundo e a si mesmo implica, para Sloterdijk, duas formas de produção
artificial de comportamento humano. Primeira, da produção de homens por outros homens,
o que se pode chamar técnicas para “deixar-se operar”; segundo, a produção a partir de si
mesmos, chamadas técnicas de “auto operação”. Consistem, pois, em conjunto de técnicas
desenvolvidas para modificar e otimizar o comportamento humano: antropotécnicas. A
transformação técnica dos indivíduos, em seu sentido mais próprio, é biopolítica, produção
do sistema, ou como denomina Foucault forma moderna “legítima” de servidão ou
normalização. Deste modo, as antropotécnicas podem ser interpretadas como mecanismo
metodológico de ampliação, a partir de perspectiva antropológica, o projeto foucaultianos
acerca das técnicas de governo sobre as populações (biopolítica) e as técnicas de governo
sobre si mesmo (biopoder). Nesse sentido, em Sloterdijk a técnica representa aquela ação
fundada no raciocínio que possibilita no homem a produção de um meio ambiente artificial,
não próprio. A este meio artificial Sloterdijk chama esferas29.
Para esta parte do trabalho apoiamo-nos no estudo de Franz J. Bruseke, a Antropotécnica de Peter
Sloterdijk, In: BRUSEKE, F. J. (Org.), Teoria Social e Técnica. Porto Alegre: Ed. PUCRGS, 2012, pp. 4166.
28 FOUCAULT, M. Tecnologías del yo y otros textos afines. Barcelona: Ed. Magazin de Troncos, 1990, p.
143.
29 CASTRO-GÓMEZ, S.Sobre el concepto de antropotécnica en Peter Sloterdijk. Revista de Estudios
Sociales. Nº 43, Bogotá, agosto de 2012, pp. 63-73.
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Imponência da técnica
A partir do século XVI, a humanidade se confronta com certa angustia diante do
cosmo recém-aberto diante de si com a ficção da civilização e a imponência da técnica.
Trata-se de uma representação. O homem se sabe habitante, sem proteção, do infinito e,
estranhamente, quer recuperar sua antiga segurança30 por outros meios como, por
exemplo, o fenômeno mídia e redes sociais, o acontecimento globalização, que move –
manipula – os espíritos. Não estamos mais no centro do universo, não estamos protegidos
pelas abóbodas celestes da cosmologia aristotélicas.
Sloterdijk desenvolve assim uma teoria antropológica a partir de grande relato que
procura elucidar a complexidade da unidade da evolução cultural da espécie humana. Ele
descreve o ser humano como se conhece hoje, isto é, uma criatura tardia, surgida no estágio
histórico da política clássica da era dos grandes impérios.
O homem é o ser vivo pontifical que, desde os primórdios de sua
evolução, estabelece vínculos, aptos a serem transmitidos pela tradição,
entre o ponto de sua corporeidade e a dos programas culturais. A
natureza e a cultura estariam unidas, de antemão, por um amplo espaço
de experiências, de práticas corpóreas, onde encontram seu lugar as
línguas, os rituais e o manuseio da técnica, enquanto estas instâncias
materializam as formas universais de um conjunto de artifícios
automatizados. Tal espaço intermediário constitui uma região prodiga
em formas variáveis e estáveis, que provisionalmente podem ser
designadas com suficiente clareza mediante expressões convencionais
como educação, usos, costumes, conformação de hábitos, treinamentos e
exercícios, sem ter que esperar os representantes das ciências humanas,
que semeiam, como o ruído de sua cultura, o desconcerto, para cuja
confusão logo oferecem seus serviços31.
Segundo L. V. Rocca, Sloterdijk oferece uma teoria da época atual sob a ótica de uma
vida que se dá de modo multifocal, com a possibilidade de inúmeras perspectivas que se
iniciam na definição não metafísica e não holística da vida32.
Como, então, o ser humano reorganiza sua estabilidade tensional se seus espaços de
tranquilidade e segurança que são invadidos desde sempre? Os espaços seguros – em
Sloterdijk a interioridade e a intimidade – se confundem com espaços externos estranhos.
Dado o desaparecimento das dicotomias sujeito-objeto, homem-mundo, os espaços internos
e externos se inter-relacionam de maneira radical. O homem que se sabe habitante da terra,
já sem proteção frente ao infinito e ao desconhecido, deve recompensar sua antiga
segurança com outros meios e, paradoxalmente, utiliza, para essa reconfiguração, a
globalização33 que o fragiliza.
Assim como Foucault, Sloterdijk descreve uma filosofia que procura chegar à
ontologia do ser humano, seja a partir de análise historiográfica, isto é, a genealogia não é
exclusivamente análise da história, mas construção da ontologia do ser humano, seus jogos
com a verdade e seu trânsito e diferenciação entre o presente e o passado.
Para Foucault, a realidade biopolítica, que se iniciou no final do século XVIII, não se
encontra enclausurada, mas ainda hoje somos parte daquela periodização e querelas.
Aquela da idade antiga e media, proveniente da certeza de um cosmo estático, de um deus
regulador e provedor dos seres humanos. Cf. SLOTERDIJK, P. Esferas II, Globos. Macrosferologí. Trad.
Isidoro Reguera. Madrid: Ed. Siruela, 2004, p. 848.
31 SLOTERDIJK, 2012, p. 26. [Tradução nossa].
32 ROCCA, 2013, pp. 68-69.
33 O conjunto de implicação da globalização.
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Foucault, fiel a este programa, logo após desenvolver a noção de biopoder, indaga sobre, por
exemplo, as formas de gestão da saúde e políticas sanitárias nos Estados Unidos e Europa.
Isso porque o poder soberano dessas regiões se tornou, cuidadosamente, responsável pela
administração dos corpos e da calculada gestão da vida. Veja-se o rápido aparecimento de
diversas instituições disciplinadoras – escolas, quarteis, oficinas; surgimento também, no
campo das práticas políticas e econômicas, dos problemas de natalidade e longevidade,
saúde pública, moradia, migração; explosão de técnicas para obter a sujeição dos corpos e o
controle da população. Está declarada a era do biopoder34.
A proposta de Foucault gira em torno da conformação do sujeito nos dispositivos de
poder/saber, nas técnicas de dominação e em detalhada consideração do indivíduo
moderno como produto da multiplicidade de técnicas individualizantes, divisórias, de
sujeição e subjetivação, questões tradicionalmente ignoradas pelas ciências sociais. Para a
perspectiva foucaultiana, a aproximação ao passado feita por essas macroteorias ignorava a
forma pela qual o passado desvela o presente. O que Foucault busca é desvelar o estranho,
a falta de sentido, o incompreensível do passado que nos permitiria reconhecer-nos neles.
Um dos primeiros mecanismos de biopoder, na lógica do autor, são aqueles que permitem
normatizar de modo raso o que é verdade ou não, o que é comum ou não. Isto é, olhar para
o passado e explicá-lo com condescendência. Nisto, os intelectuais formam parte do sistema
de poder, sãos seus agentes propagadores.
A teoria antropotécnica para Sloterdijk trata de devolver o poder do habitus contra
o habitus35. A grosso modo, habitus diz das repetições no cotidiano, as escolhas que fazemos
e atitudes que tomamos na rotina do trabalho, da vida doméstica. Sloterdijk quer distinguir
entre o homem-objeto do homem-sujeito. O primeiro permanece igual, passivo, repetindo
sem lutar contra a programação que lhe foi im-pro-posta; o segundo, toma consciência da
repetição e da programação, é o homem que pela formação e educação tornou-se sujeito. O
homem sujeito descobriu o poder de repetição, habitus e o colocou contra o disciplinamento
e regulação, tornou-se pós-passivo, disposto e preparado para a luta. Segundo Sloterdijk,
“um homem que, pela educação e formação, ascendeu deixa para traz a ingenuidade, com
uma dupla tomada de posição: desprezo pelo cliché superado e nostalgia do
inquebrantável36”. Este sujeito pós-passivo é novo tipo de homem, com sabedor do
disciplinamento e da regulação que se pode exercer sobre ele, porém também sabe que pode
optar e ‘superá-los’.
Assim, a teoria do habitus aponta referente a qualquer costume e
habilidade na direção da superação do eu estado atual. Sob perspectiva
da tensão vertical é possível formular uma tensão artística do Bem, pois
até aquilo que já está bom ainda pode ser melhorado. Depois de ter o
conceito de habitus desta maneira ampliado e liberado de sua carga
clássica, Sloterdijk entende sua crítica a Bourdieu não como destrutiva,
mas destaca que este contribuiu decisivamente, como aliás, Wittenstein
e Foucault, para a compreensão do comportamento como exercício37.
Do homem-objeto ao homem-sujeito
A antropotécnica se converte no elemento que começa a marcar o modo de habitar
o mundo. Para Sloterdijk, a obsessão pelas culturas superiores é a mentira essência e o erro
capital não só da história e das humanidades, senão da ciência política, psicologia; o homem
não é um animal de estado, que necessita, para a plenitude de sua essência, capitais,
FOUCAULT, 1976, p. 184.
BRUSEKE, 2012, p. 50. Conceito que Sloterdijk encontro em Bourdieu, mas reformula-o a partir de
Aristóteles e Tomás de Aquino.
36 SLOTERDIJK, 2012, p. 257.
37 BRUSEKE, 2012, p. 52.
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bibliotecas, catedrais e embaixadas; trata-se mais de um ser que se constitui a partir do
âmbito de mutualidade. Um exemplo é que cada tribo declara sua identidade mediante
características de produção sonora.
O mundo que sugere Sloterdijk é o início de uma realidade antropológica que o ser
humano começa a viver. O homem carrega carga hereditária de múltiplas enfermidades
genéticas que não são uteis, mas o acompanham. No cenário atual da engenharia genética,
não é ilusão pensar que a modificação genética dos seres humanos seja a aceitação da
humanidade dessas técnicas. É necessário que em nossa época nos acostumemos e
habituemos a pensar o homem como um ser de luxo, visto que pode eleger e eliminar a partir
do interior tudo aquilo que pode ser obstáculo ao seu desenvolvimento. É o que já faz de
forma exterior ao eleger sob critérios de beleza, boa relação, economia com quem se casa
ou se relaciona, embora, não tematize desse modo.
Os trabalhos de Sloterdijk apontam à oportunidade de uma filosofia que indaga
sobre o espaço a partir da antropotécnica do homem e suas esferas. Para o filósofo, a esfera
pode ser definida como a forma da antropotécnica, isto é, o modo pelo qual o ser vivo
homem se torna como tal. Com ele, Sloterdijk propõe nova relação entre vida e história,
articulada a partir da problemática do espaço. Isto, sem dúvidas, provoca profunda
transformação na convivência do ser humano com o exterior.

CONCLUSÃO
Entre a biopolítica e antropotécnica está um processo começado, mas não concluído,
que desvela as raízes da constituição da legitimidade do poder. Poder que atua em duas
instâncias: uma que organiza os seres humano; outra que os torna dóceis a essa organização.
Em particular, o desenvolvimento e o triunfo do capitalismo não teria sido possível, nesta
perspectiva, sem o controle disciplinar efetuado pelo biopoder, que criou para si, por assim
dizer, através de uma série de tecnologias apropriadas, os “corpos dóceis” de que
necessitava.
Ao apontar para a genealogia do poder e da gloria no ocidente, ao sugerir e insistir
na pesquisa das raízes do pensamento ocidental – Grécia, Cristianismo antigo –, Agamben
oferece perspectiva de investigação que o coloca entre Foucault e Sloterdijk, entre a analise
meticulosa do passado e a possibilidade de projetar determinada orientação para o futuro.
Seguindo os passos de Foucault, Agamben traz à luz o vínculo oculto que desde
sempre ligou a vida nua, a vida natural não politizada, ao poder. Evento algum da história é
mais interpretável fora da categoria biopolítica. A questão sobre a bios aparece no centro de
toda a trajetória política significativa – não obstante, parece não haver adequada clareza
acerca do conceito.
A exigência de autotransformação perde, sob condições modernas, sua força e
determinação. Filosofias e religiões do progresso, da evolução e da prosperidade atacam a
verticalidade de demandas espirituais. Sloterdijk desvela essa modalidade fraca de filosofia
e religião, que coloca o indivíduo numa posição passiva, mas aponta para modalidades de
antropotécnicas em que o próprio indivíduo se opera. “Superando” assim o biocontrole38.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGAMBEN, G. Homo Sacer, O poder soberano e a vida nua I. Trad. Henrique Burico. Belo
Horizonte, Ed. UFMG, 2007.
AGAMBEN, G. O Reino e a Glória, uma genealogia teológica da economia e do governo. Trad.
Selvino J. Assmann. São Paulo: ed. Boitempo, 2012.

38

Contudo, há que se investigar a possibilidade de certo eugenia em sua obra.

– 1841 –

AGAMBEN, G. Imanência absoluta. Disponível em: http://ghiraldelli.pro.br/wpcontent/uploads/agamben-a-imanencia-absoluta.pdf
BRUSEKE, F. J. (Org.), Teoria Social e Técnica. Porto Alegre: Ed. PUCRGS, 2012.
CASTRO-GÓMEZ, S.Sobre el concepto de antropotécnica en Peter Sloterdijk. Revista de
Estudios Sociales, nº 43, Bogotá, agosto de 2012, pp. 63-73.
ESPOSITO, R. Comunidad, inmunidad y biopolítica. Madrid: Ed. Herder, 2009.
FOUCAULT, Histoire de la sexualitè I, la voluntè de savoir. Paris: Ed. Gallimard, 1976, p. 184.
FOUCAULT, M. Defender la sociedad. Buenos Aires: Ed. Fondo de Cultura Económica, 2000.
FOUCAULT, M. Omnes et Singulatim: Por Uma Crítica da Razão Política. Trad. Heloísa Jahn.
Revista Novos Estudos, nº 26, março de 1990. Disponível em:
http://novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/60/20080624_omnes.pdf
FOUCAULT, M. Microfísica del poder. Madrid: Ed. La Piqueta, 1979.
FOUCAULT, M. Tecnologías del yo y otros textos afines. Barcelona: Ed. Magazin de Troncos,
1990.
NANCY, J. L. La création du monde. Paris: Ed. Galilée, 2002.
NIETZSCHE, F. Genealogia da Moral. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Ed. Companhia
das Letras, 2009.
ROCCA, L. V. La noción de biopoder en Foucault y su relación con las antropotécnicas em la
obra del último Sloterdijk. Eikasia Revista de Filosofia, nº 53, Oviedo, Diciembre 2013, pp.
61-74.
SLOTERDIJK, P. Has de cambiar tu vida. Trad. Pedro Madrigal. Valencia: Ed. Pre-Textos,
2012.
SLOTERDIJK, P. Esferas II, Globos. Macrosferologí. Trad. Isidoro Reguera. Madrid: Ed. Siruela,
2004.

– 1842 –

Gustavo Adolfo Parra-León
RESUMEN: Desde hace más de dos décadas se ha intensificado una preocupación por la
enseñanza de las matemáticas en la escuela. Esa preocupación surge, entre otras razones,
debido al bajo desempeño que los estudiantes alcanzan en las pruebas masivas, lo que
mostraría una dificultad del sistema escolar para garantizar un objetivo: el aprendizaje y el
desarrollo de competencias matemáticas necesarias para la vida social hoy. El alcance de
ese objetivo, más allá de un asunto meramente escolar, está estrechamente relacionado con
formas de gobierno contemporáneas vinculadas a la felicidad individual y el éxito
económico. Al respecto, esta comunicación busca tratar varios asuntos: en primer lugar, el
privilegio dado al aprendizaje y las competencias se convierte en un fin en sí mismo que
desconocería una dimensión de la educación como vía para la humanización. En segundo
lugar, con base en la revisión de algunas observaciones hechas por Comenio, Locke y
Pestalozzi sobre la enseñanza de las matemáticas, se destacan dos elementos vinculados
históricamente con esa mirada más amplia sobre la educación: la ejercitación constante y el
gobierno por la razón. La consideración de estos elementos, más allá de una mirada
nostálgica, permitiría pensar un escenario escolar que produce unos modos de conducción
no necesariamente en sintonía con los modos contemporáneos de gobernar y ser
gobernado.
PALABRAS CLAVE: Gobierno, Enseñanza de las matemáticas, Ejercitación, Escuela.
EXERCITAÇÃO E GOVERNAMENTO PELA RAZÃO: NOTAS SOBRE MATEMÁTICA
ESCOLAR E EDUCAÇÃO
RESUMO: Por mais de duas décadas, tem aumentado a preocupação pelo ensino de
matemática na escola. Essa preocupação emergiu, entre outras razões, devido aos baixos
desempenhos dos estudantes nos testes padronizados, uma evidencia das dificuldades que
o sistema escolar tem para garantir este objetivo: a aprendizagem e o desenvolvimento de
competências necessárias para a vida social hoje. Os elementos deste objetivo, além de um
assunto escolar, estão estreitamente relacionados com formas contemporâneas de governo
ligadas à realização da felicidade e do sucesso financeiro. Nesta comunicação procura-se
retomar vários assuntos: no primeiro lugar, o privilegio dado à aprendizagem e as
competências torna-se, ao largo prazo, num fim em si que não reconhece uma dimensão da
educação como via para a humanização. No segundo lugar, com base numa revisão de alguns
elementos assinalados por Comenio, Locke e Pestalozzi sobre o ensino de matemática
salientam-se dois elementos que têm sido vinculados historicamente com aquela mirada
mais ampla sobre a educação: a exercitação constante e o governamento pela razão. No
terceiro lugar, aqueles elementos – além da nostalgia de alguns – teriam hoje um importante
lugar para repensar o cenário escolar, como lugar para a produção de formas de condução
que reconhecem algumas potencialidades oferecidas pela escola e não necessariamente se
sintonizam com os modos de governamento contemporâneo.
PALAVRAS-CHAVE: Governamento, Ensino de matemática, Exercitação, Escola.
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EXERCITATION AND GOVERN THROUGH REASON: NOTES ABOUT SCHOOL
MATHEMATICS TODAY
ABSTRACT: For more than two decades, it has increased preoccupation for the teaching of
mathematics in school, among other reasons, because of low performance students in
massive tests, an evidence of the difficulties of school system to reach that aim: the learning
and development of competences to live in a society like ours. The elements of that aim,
beyond a school issue, are related to forms of govern linked to happiness and financial
success. This communication seeks to retake several issues: first, the privilege of learning
and skills in educative discourses becomes an end in itself that does not recognize the
relationship between education and humanization. Second, this communication seeks to
return over some elements linked to math teaching historically related to the broader view
about education: the constant exercise and the government through reason. These elements
have an important place today, rethought as a place to produce another form of conduction
than even recognize the possibilities that the school offers.
KEYWORDS: Governmentality, Teaching of Mathematics, Exercitation, School
Desde hace un par de décadas, los resultados obtenidos por estudiantes de
diferentes edades en las pruebas masivas se han convertido en un asunto de preocupación
para la opinión pública. Junto al repaso de los resultados que realizan los medios, es posible
encontrar diferentes llamados de “expertos” – buena parte de los cuales nunca han
enseñado en una institución escolar – que proponen estrategias para transformar la
enseñanza y los contenidos de las diferentes asignaturas que son evaluadas en esas pruebas.
La justificación de ese llamado se justifica de varias maneras que pueden condensarse así:
por un lado, los bajos desempeños alcanzados sugieren que la enseñanza escolar – debido a
sus métodos anquilosados y contenidos sin sentido – no logra colmar las expectativas de los
estudiantes, y mucho menos satisface sus necesidades de aprendizaje o las demandas de los
padres. Por otro lado, bajo la idea de una escuela que prepara para la vida adulta, los bajos
resultados implican que los estudiantes no son capaces de asumir códigos y formas de
actuar necesarios para la vida social que les permitirían, al mismo tiempo, ejercer sus
derechos como ciudadanos y desempeñarse bien en el mundo laboral.
Para el caso de las matemáticas, esta situación se torna bastante particular, pues es
una de las disciplinas escolares a las que se presta mayor atención dentro del sistema de
pruebas – una situación semejante para el área de lenguaje y, en menor medida, para las
ciencias naturales y las ciencias sociales. ¿Por qué se da esa atención tan especial? ¿Qué se
espera conseguir con la enseñanza de las matemáticas en la escuela hoy? ¿Qué tipo de
transformaciones se sugieren para esa enseñanza en términos de métodos y contenidos?
Dar respuesta a estos interrogantes exigiría una disertación amplísima que es imposible
siquiera esbozar con claridad en esta comunicación. Sin embargo, es posible señalar dos
elementos comunes y relacionados entre sí: en primer lugar, en diferentes discursos se hace
un énfasis en el aprendizaje de unos contenidos y habilidades para la resolución de
problemas, un rasgo presente tanto en las reflexiones de especialistas como en las opiniones
de profesores y padres de familia; en segundo lugar, como efecto del consenso alcanzado
frente a la necesidad de satisfacer esas necesidades de aprendizaje – que como reza la
Declaración de Jomtien, son amplias y “varían según cada país y cada cultura y cambian
inevitablemente con el transcurso del tiempo” (Conferencia Mundial sobre Educación para
Todos, 1990, Art. 1) – se vuelve imperativo transformar las prácticas de enseñanza de las
matemáticas, desde los contenidos hasta los métodos.
Sobre ese segundo punto común es interesante ver algunos ejemplos que, incluso a
pesar de las diferencias culturales, claman por esas transformaciones. Hace un par de años
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se publicó en el periódico colombiano El Tiempo, un artículo titulado ¿Por qué somos tan
malos en matemáticas? (Linares, 2013). Dicho artículo planteaba que para las universidades
era un reto afrontar los bajos desempeños de los estudiantes de primeros semestres en
matemáticas, pues ese rezago – confirmado por diferentes estudios, varios de ellos de
carácter internacional – no sólo tendría implicaciones en la mayor deserción en aquellas
carreras con un fuerte componente matemático (ingenierías, administración, ciencias
naturales), también resultaba grave que muchos estudiantes no contaran con habilidades
necesarias para situaciones de la vida diaria, que requieren de un pensamiento matemático
y que además, estarían vinculadas con una postura crítica y con capacidades de reflexión,
argumentación y resolución de problemas. En la perspectiva de buscar soluciones a esta
grave situación, diferentes expertos – la mayoría de ellos matemáticos y profesores
universitarios – sugerían tener en cuenta para la educación básica indicaciones como estas:
una mayor preparación y vocación de los maestros para enseñar, dejar de lado la
memorización y atender el poder conceptual de las matemáticas, tener en cuenta la
aplicabilidad de las matemáticas a ciertas situaciones reales, enfatizar en una comprensión
adecuada del lenguaje matemático, superar el mito de la dificultad intrínseca de las
matemáticas y optimizar los hábitos de estudio, entre otros.
Una situación similar se describe en el artículo Why do americans stink at Math?
(Green, 2014) en el cual su autora presenta una situación paradójica. Desde la década de
1980, el National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) produjo un importante número
de documentos encaminados a la transformación de las prácticas de enseñanza de las
matemáticas en la escuela. Estos materiales sirvieron como referente para otros países –
entre los cuales se destaca Japón – pero en los Estados Unidos hoy resulta poco probable
encontrar profesores que implementen adecuadamente esos métodos y estrategias. Lo más
preocupante de esto es lo siguiente: por un lado, parece repetirse la misma historia una y
otra vez, después de un entusiasta esfuerzo inicial por transformar la enseñanza – de las
matemáticas – para hacerla más estimulante e incluso divertida, sigue la confusión y el
regreso a las prácticas convencionales que, por antonomasia, no funcionan. Por otro lado,
tanto los contenidos como el ritual mismo de la clase de matemáticas, no conducen a una
forma de enseñar en correspondencia con la forma en que se aprende en el mundo –hecho
comprobado por las investigaciones de las ciencias cognitivas – y, de hecho, si constituirían
la raíz de la falta de competencia aritmética (innumeracy) de las personas en Estados
Unidos.
Como puede intuirse, los ejemplos de este llamado a la transformación de las
prácticas de enseñanza de las matemáticas, para hacerlas más amenas y que satisfagan las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes, resultan numerosos. Desde una perspectiva
más amplia, ese llamado estaría relacionado con un conjunto de críticas a la institución
escolar que desde la década de 1950, incluso han llegado al punto de abogar por su
desaparición (Masschelein & Simmons, 2014)1.
A propósito de estas críticas, conviene marcar varias precauciones. En primer lugar,
estas proceden tanto de sectores conservadores como progresistas, lo cual significa que la
escuela constituye para dichos sectores un espacio estratégico, desde el que se busca
promover unas visiones de la sociedad que están en disputa permanentemente. En segundo
Estos profesores belgas plantean al menos cinco puntos en los que se concentran las críticas a la
escuela, que mirados en relación con lo que allí se enseña, pueden caracterizarse de esta manera: 1.
Alienación: la escuela no prepara para la vida real, para el mundo laboral o en concordancia con las
necesidades de los jóvenes; 2. Corrupción: la igualdad de acceso no existe en la escuela, pues tanto el
currículo como el aparato de clases, exámenes y demás aspectos contribuyen a perpetuar los vicios
del sistema; 3. Desmotivación: lo que se enseña en la escuela no es posible emplearlo en el mundo
real, por ello es preferible producir resultados de aprendizaje como las competencias; 5. Carácter
superfluo: la organización del conocimiento escolar es obsoleta, no produce ningún valor agregado y
los entornos virtuales bien podrían cumplir su función, incluso con creces porque se adaptan a las
necesidades del usuario.
1
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lugar, muchas de las críticas realizadas no contemplan que, incluso a pesar de sus paradojas,
la institución escolar produce efectos que son importantes para la sociedad y la cultura de
un país, y aunque tales efectos no siempre pueden anticiparse, continuamente las interpelan
y contribuyen a configurarlas. En tercer y último lugar, es notorio que en muchos de estos
discursos de crítica a la escuela se coloca el aprendizaje del estudiante en el centro, como si
fuese el principal fin de la educación; aunque es innegable la importancia dicho concepto
para comprender algunos asuntos de la educación relacionados con el sujeto que es
educado, algunas de las visiones de aprendizaje que se promueven hoy en día, tornan la
acción de educar en una especie transacción económica, en la cual el maestro es un
proveedor de servicios y el aprendiente (antes estudiante) se vuelve usuario o consumidor
(Biesta, 2013).
En conjunto, estas tres precauciones mostrarían que, en los modos contemporáneos
de entender y practicar la educación y la enseñanza, pareciera haberse olvidado el vínculo
entre educación y humanización. Para el caso de las matemáticas escolares esto es
importante, dado que durante mucho tiempo se ha considerado como la vía más expedita
para garantizar el “desarrollo del entendimiento”, de la “facultad de pensar”, en suma, para
producir un rasgo fundamental en la configuración del sujeto moderno: gobernarse y ser
gobernado de un modo racional.
Una vez hecho este panorama, la presente comunicación busca abordar – por lo menos
de forma exploratoria – los siguientes asuntos: en primer lugar, con base en algunos
planteamientos del filósofo alemán Peter Sloterdijk, se trata de mostrar cómo el privilegio
dado hoy al aprendizaje y las competencias se convierte – en el largo y mediano plazo – en
un fin en sí mismo, que desconoce esa dimensión de la educación escolar como vía para la
humanización. En segundo lugar, a partir de la revisión de algunos textos de Comenio, Locke
y Pestalozzi se busca destacar ciertos elementos sobre la enseñanza de las matemáticas que
se encuentran vinculados históricamente con esa mirada más amplia de la educación y que
hoy serían objeto de algunas críticas: la ejercitación constante y el gobierno por la razón. Es
necesario anotar que la consideración de estos aspectos no corresponde a una mirada
nostálgica – como si se tratara de volver a una Edad de Oro de la educación –, de lo que se
trata es de aportar elementos para pensar el escenario escolar como un espacio
diferenciado de otros, que incluso sería capaz de producir efectos en las formas de
conducción, que no necesariamente sintonicen con los modos contemporáneos de gobierno.
Por supuesto esto último, como ocurre muchas veces con una institución como la escuela,
queda en el plano de lo que es posible pensar pero a lo que no siempre podemos
anticiparnos.

MATEMÁTICAS ESCOLARES: APRENDIZAJE, COMPETENCIAS Y REPETICIONES
MALIGNAS
“Hace ya varios siglos que la contribución de las matemáticas a los
fines de la educación no se pone en duda en ninguna parte del
mundo” (MEN, 2002, p. 46)
Resulta indiscutible hoy que las matemáticas, como disciplina escolar, sean
fundamentales en cualquier plan de estudios. En cierta medida, ese carácter se debe a que
se considera que estas contribuyen a alcanzar fines más amplios de la educación, que
superan la enseñanza de unas habilidades básicas en torno los cálculos aritméticos, las
mediciones, la percepción y descripción de formas, entre otros aspectos. De acuerdo con los
Estándares Curriculares para Matemáticas, en el caso de Colombia hubo al menos dos
maneras en que tradicionalmente se produjo esa contribución: en primer lugar, por la
posibilidad fundamental que habría a cualquier individuo de ejercitarse en el razonamiento
lógico; en segundo lugar, por el aporte al desarrollo científico y tecnológico del país. Desde
finales de la década de 1970, esas concepciones empezaron a ser cuestionadas, por
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considerarlas reductivas frente a tres factores emergentes: la necesidad de brindar
educación de calidad para todos los ciudadanos, el valor social de las matemáticas para
comprender la realidad, y el papel de las matemáticas en la consolidación de valores
democráticos como fundamento de la toma de decisiones.
Durante la década de 1990, a esos factores se sumó otro: la preocupación por
verificar la validez de los aprendizajes en esa asignatura, su competencia, que en gran
medida se interpretó bajo la máxima “aprender a hacer en contexto” y que, en concreto, se
caracterizó como la capacidad del educando para aplicar los conceptos y algoritmos
matemáticos en situaciones reales. Como se indicó en el apartado anterior, en este marco
surgió una preocupación por modificar y ajustar las prácticas de enseñanza de las
matemáticas para responder a los retos de nuestra época, como el uso de artefactos
tecnológicos sin comprender los principios sobre los cuales están construidos –
relacionados con importantes desarrollos en las matemáticas durante el siglo XX –, o el
estrecho vínculo que se traza entre competencias matemáticas y competencias ciudadanas.
En este sentido, las matemáticas escolares cumplirían un papel importante en la formación
ciudadana, como espacio de apropiación y ejercicio de unas competencias ciudadanas
generales, y a su vez, como un saber que permite usar las competencias matemáticas para
la interpretación y el análisis de datos importantes, a partir de los cuales tomar decisiones
racionales en un modelo democrático de sociedad (CHAUX, LLERAS, VELÁSQUEZ, 2004).
Esas preocupaciones en torno a las matemáticas escolares no son exclusivas de
Colombia. En la justificación de estudios internacionales y en las pruebas masivas que
realizan muchos países para medir la calidad de su educación, la referencia a esa
comprensión de las competencias en matemáticas resulta recurrente. Es más, un informe
de la OECD2 (2015) derivado de PISA 2012, muestra la asociación que se establece entre el
desempeño de los estudiantes en la prueba y en general en la escuela con ciertos niveles de
ansiedad. De esta manera, los estudiantes de países cuyos resultados en la prueba de
matemáticas son mejores tendrían menos niveles de ansiedad que sus pares de aquellos
países con resultados más bajos. Además, esos estados de ansiedad serían mayores en
mujeres que en hombres y se evidencian en actitudes como estas: tensionarse cuando debe
cumplir con una tarea de matemáticas, sentirse sin herramientas suficientes para afrontar
problemas matemáticos, preocuparse por tener bajas calificaciones o por la dificultad de las
clases. Para ayudar a los estudiantes a mitigar los efectos de la ansiedad, acciones que
realizan los profesores como decir a sus estudiantes que están haciendo bien las cosas en
clase, retroalimentar respecto a sus fortalezas y debilidades, dar indicaciones sobre lo que
se requiere para mejorar, todas ellas son fundamentales para ayudar a que los estudiantes
estén menos ansiosos frente a las matemáticas. No sobre decir que, si los estudiantes están
menos ansiosos, sus desempeños probablemente mejoren en la escuela y en las pruebas, lo
que a largo plazo supondría alcanzar mayor calidad educativa.
Sin embargo, como lo señalara Gert Biesta, este tipo de situaciones evidencia una
relevancia mayor de un lenguaje del aprendizaje que desde hace un par de décadas ha
estado redefiniendo el sentido de la educación y la enseñanza.
Enseñar fue redefinido como apoyar o facilitar el aprendizaje, así como la
educación es ahora frecuentemente descrita como propiciadora de
oportunidades o experiencias de aprendizaje. Alumnos y estudiantes se
convirtieron en aprendientes, y la educación adulta se volvió aprendizaje
adulto… Y los gobiernos alrededor del mundo ya no defienden la
educación recurrente o permanente, sino que enfatizan la necesidad de

2
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un aprendizaje a lo largo de la vida y la creación de una sociedad
aprendiente (2013, p. 32)3.
Este cambio en el lenguaje es un asunto importante, pues aunque la educación a
veces pareciera ser un asunto menor, subordinado a las posibilidades que ofrecen
condiciones sociales e históricas particulares, en realidad, aquellas preguntas por lo
educativo constituyen – de fondo – preguntas por lo humano. En este sentido, las formas
modernas de comprender la educación se habrían producido, según Biesta, con el cruce de
la tradición de la Bildung germánica y la mirada de la educación concebida bajo los
principios de la Ilustración, es decir, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
En esta perspectiva, la idea kantiana de un sujeto cuya autonomía se sustentaba en la razón,
se convirtió en parte de inherente de la naturaleza humana.
Los análisis de Noguera (2012) sugieren que esa comprensión de la educación en la
modernidad tuvo un proceso más largo, producido por el estrecho vínculo entre prácticas
pedagógicas y prácticas de gobierno, esto es, de conducción de la conducta de sí y de otros.
En este sentido, entre el siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVIII, se configuraron dos
tendencias en los discursos pedagógicos modernos bajo las nociones de institutio y eruditio.
Mientras que la primera tendencia centró su atención en el desarrollo de facultades y
capacidades del individuo, que le resultaran suficientes para desempeñar cualquier
ocupación u oficio, la segunda enfatizó en la necesidad de preparar para la vida práctica, a
través de una enseñanza fundamentada en contenidos concretos sobre la sociedad y la
naturaleza. Hacia finales del siglo XVIII, cada tendencia se habría reconfigurado en los
conceptos de educación y Bildung, respectivamente. El cruce entre ambas tendencias, cuya
más visible expresión se encuentra en el lema de Herbart “educación a través de la
enseñanza”, fue fundamental no sólo para la estatización de la enseñanza –organización de
sistemas educativos nacionales, en especial durante el último tercio del siglo XIX –, también
lo fue para la configuración de las tradiciones pedagógicas germánica, francófona y
anglosajona.
Puede intuirse que la escuela ocupó un lugar fundamental en todo este proceso. De
acuerdo con Sloterdijk (2012), la producción de lo humano ha sido posible gracias a una
antiquísima tradición de ejercicios físicos y mentales que busca atender a un imperativo
metanoético o principio de diferenciación ética; en otras palabras, se trata de un llamado
intensivo a la elevación de la vida propia respecto a un modo de vida anterior y al modo en
que otros viven. Durante mucho tiempo, en diferentes culturas y sociedades, esa tradición
de ejercicios configuró un conjunto de prácticas y técnicas enfocadas en grupos específicos4.
A través de la escolarización moderna – y también del arte y del trabajo – ocurrió un cambio
trascendental: por un lado, ese imperativo otrora dirigido y atendido por unos pocos, ahora
se ofrecería a todos, con una magnitud tal que incluso algunos se esforzarían por rechazarlo;
por otro lado, durante mucho tiempo el llamado a un cambio de vida se había hecho efectivo
cuando el individuo reconocía la necesidad de reorientar su existencia, pero a partir del
siglo XVI se empieza a plantear que el mejor momento para introducir esos cambios será el
inicio de la vida, es decir, la infancia.
Es importante anotar que, desde su aparición, la escuela estableció una extraña y
tensa relación con el naciente Estado. Con la constitución de los sistemas escolares estatales
en el siglo XIX, se consolidó un proceso de más de dos siglos que incluso hasta hoy ha
configurado la institución escolar un mecanismo estatal para el gobierno de poblaciones e
individuos y, al mismo tiempo, como un escenario de retirada del mundo, cuyos efectos y
El texto de Biesta (2013) corresponde a la edición en portugués de su libro Beyond learning:
Democratic Education for a Human Future; la traducción al español de las citas de dicho texto son de
mi autoría.
4 En este sentido, las tradiciones clericales de las comunidades religiosas serían “formas de
ejercitación de la diferencia ética institucionalizadas” (Sloterdijk, 2012, p. 441).
3

– 1848 –

objetivos no necesariamente se corresponden con los fines estatales. Así, durante mucho
tiempo la pedagogía escolar habría producido excedentes y efectos inesperados que han
irrumpido en la cultura moderna y que usualmente no pueden anexarse o emplearse en una
pedagogía estatalizada. No obstante, el papel de la escuela se habría desdibujado, pues se
ha convertido en una especie de sistema autorreferencial que no forma ciudadanos –
encargo estatal – ni produce excedentes para la cultura, pero que se dedica a
… una actividad más o menos desespiritualizada de rutinas didácticas con
un fundamento pseudocientífico. Al no tener ya la escuela, durante los
últimos decenios la valentía de la disfuncionalidad, demostrada de forma
persistente desde el siglo XVII, se ha transformado en un vacío selfish
system, orientándose exclusivamente en las normas de su propia
actividad… Además, la escuela se minusvalora convirtiéndose en
“antiautoritaria”, sin dejar de ejercer, formalmente, su autoridad
(Sloterdijk, 2012, p. 549, las cursivas son del autor).
En cierta medida, el conjunto de prácticas descritas en el inicio de este apartado
respecto al énfasis en unas competencias matemáticas y en ciertas miradas sobre el
aprendizaje, se pueden entender como soporte y efecto de una escuela autorreferencial, que
no produce diferenciación – una repetición maligna, en palabras de Sloterdijk – y que
incluso podría sustituirse con escenarios virtuales y otras estrategias de educación
permanente. Además de esto, la amplia circulación de la noción de aprendizaje en los
discursos educativos formaría parte de los modos de gobierno contemporáneos, que
procuran ser más económicos en cuanto al ejercicio del poder mediante la constitución de
“formas de individualidad autogobernadas y productoras de yos” – un asunto en el que los
discursos de autoayuda, por ejemplo, son centrales – y cuyo fin es la felicidad y el éxito –
definido en términos económicos (Marín, 2015).

ENSEÑAR MATEMÁTICAS EN LA ESCUELA: EJERCITACIÓN Y GOBIERNO POR LA
RAZÓN
Como bien lo han indicado numerosos trabajos de historia de la educación, la escuela
que conocemos hoy es una invención moderna que emergió en el marco de
transformaciones más amplias de la sociedad del siglo XVI – lo que Foucault llamaría una
crisis de gobierno –, pero especialmente de los procesos adelantados con la Reforma
protestante y la Contrarreforma católica. La división de Europa en dos confesiones hizo
necesaria la interiorización de ciertas creencias y ritos que, a la postre produjeron unos
modos de conducción propios – para no generar identificaciones con otra religión – que
fueron organizándose y articulándose en procesos más globales retomados por el naciente
Estado Moderno mediante diversos procesos de intervención. Aunque se pudiera pensar
que la enseñanza de las matemáticas fue concomitante a la aparición de la escuela, en
realidad su introducción fue más tardía que la de la lengua nacional o la enseñanza de la
doctrina religiosa. Sin embargo, como se anotó anteriormente ha tenido un carácter central
entre los contenidos que se enseñan en la escuela al conferírsele un papel central en la
producción de un sujeto que se conduce a sí mismo y que es conducido mediante la razón.
Por supuesto, una descripción más amplia de ese proceso constituye una empresa que
excede las posibilidades de esta comunicación y del autor mismo. Sin embargo, frente al
panorama presentado, es posible apuntar algunos aspectos que se retoman de Comenio,
Locke y Pestalozzi. ¿Por qué retomar estos autores y no otros? ¿Cuál es su relación con las
matemáticas escolares? ¿Qué herramientas nos ofrecen para pensar las matemáticas
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escolares respecto al panorama descrito en el apartado anterior? Sobre estas preguntas a
continuación se espera dar algunas pistas de carácter exploratorio5.
En primer lugar, volver a la lectura de Comenio se convierte en un ejercicio muy
importante, pues con su obra sentó las bases de la escuela moderna, que no sólo contempla
lo que ocurre dentro de esta con la infancia, sino que incluso extiende su proyecto a otras
edades de la vida humana (Pampedia). En este sentido, es importante recordar que para
alcanzar la salvación y comunión eterna con Dios, Comenio plantea que el hombre para ser
tal debe conseguir la erudición, la virtud o buenas costumbres, y la piedad o religión.
El nombre de Erudición comprende el conocimiento de todas las cosas,
artes y lenguas; el de buenas costumbres, no sólo la externa urbanidad,
sino la ordenada disposición interna y externa de nuestras pasiones; y
con el de Religión se entiende aquella interna veneración por la cual el
alma del hombre de se enlaza y une al Ser Supremo (2012, p. 38, cursivas
del autor).
En este punto es importante la relación que define Comenio respecto a la erudición,
pues se conecta con un rasgo que se tornará inherente a la naturaleza humana y es su
carácter de criatura racional. Por su parte, John Locke es en el primero en hablar de la
educación como un concepto claro que se ocupa de la generación de hábitos a través de la
conducción adecuada del entendimiento – no de la voluntad como algunos predecesores –
y el rechazo de una teoría de facultades del alma frente a la consideración del hombre como
agente de conocimiento, guiado por su entendimiento y experiencia. Debido a que muchos
hombres habrían descuidado su entendimiento, Locke indica que la vía más adecuada para
hacerlo es mediante las matemáticas:
[Dado que]… son poco aquellos que desde su juventud se acostumbran a
razonar estrictamente, a observar detalladamente las conexiones entre
las cosas, a encontrar los principios de las cosas investigando una larga
serie de consecuencias y, como eso requiere entrenamiento, ejercicio,
igual que las destreza para bailar, pintar, escribir o blandir un alma, nada
mejor que las matemáticas para tal efecto; por eso considera que las
matemáticas deben ser enseñadas a quien disponga de tiempo y
oportunidad, no para formar matemáticos sino para formas seres
racionales (Noguera, 2012, p. 163).
En cuanto a la instrucción del niño, Locke mismo señalaría que la Aritmética
permitiría hacerse con esa destreza necesaria al entendimiento:
De todas las ciencias del razonamiento abstracto, la Aritmética es la más
fácil, y debe, por tanto, ser la primera a la que hay que acostumbrarse; y
es de uso tan general en toda la vida y los asuntos, que difícilmente puede
hacerse nada sin ella. Esto es tan cierto, que difícilmente puede un
hombre poseerla demasiado, ni demasiado perfectamente; debe, por
tanto, ejercitarse al niño en contar tan pronto como sea capaz de ello; y
hacer algo cada día hasta que domine el arte de los números. (Locke,
2012, p. 238)

Parte de esta exploración se procura abordar en el trabajo de maestría que me encuentro
desarrollando en la Universidad Pedagógica Nacional, bajo la orientación del profesor Carlos Ernesto
Noguera. Provisionalmente dicha tesis se titula “Gobernar por la razón, vivir para la utilidad:
enseñanza de las matemáticas en Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX”.
5

– 1850 –

Esta serie de planteamientos del filósofo inglés permiten afirmar un lugar central de
las matemáticas y particularmente de lo numérico – la aritmética – como forma privilegiada
de entrenar el entendimiento. En este sentido, la ejercitación constante en los diferentes
algoritmos – un punto que suele ser criticado en muchas propuestas que se consideran
novedosas – constituye una marca fundamental de la enseñanza de las matemáticas, con la
cual es preciso contar antes que tratar de borrarla.
Respecto a Pestalozzi, aunque él mismo reconoció que su obra pedagógica estuvo
más inclinada hacia el sonido – o mejor, hacia el lenguaje – no dejó de reconocer la potencia
de aspectos relacionados con la forma y el número en relación con la instrucción elemental6.
De esa manera se creó una suerte de espacio para darle a la aritmética y la geometría
escolares el carácter de forjadoras de la mente que, en el marco de la conformación de
sistemas de instrucción pública durante el último tercio del siglo XIX, resulta central
considerar.
La enseñanza elemental de la forma y del número constituye una pura
educación de la propia capacidad de pensar, generalmente aplicable e
igualmente beneficiosa para todas las clases y para todos los hombres, ya
que habitúa desde la primera edad a discurrir y a juzgar en todas
circunstancias y situaciones en que el hombre se pueda encontrar, y
nadie, ni el que conduce un arado o se dedica a un oficio, esta ajeno a ello,
sino que de continuo se ve obligado a examinar y a reflexionar sobre la
buena utilización de los objetos que están a su alrededor. (Pestalozzi,
2004: P. 76).
No hay que olvidar aquí que la tríada sonido –forma – número planteada por
Pestalozzi se encuentra en relación con otra que la recoge y es la terna corazón – mano –
espíritu, que en cierta medida permite diferenciar entre formación moral y estética,
educación práctica e instrucción intelectual. Frente a los llamados que se hacen para
transformar prácticas de enseñanza de las matemáticas – en sus métodos y sus contenidos
– la idea de equilibrio planteada por el pedagogo suizo entre cada una de las dimensiones
de sus tríadas puede resultar sugerente, pues aunque el número y la forma estén más
relacionados con unos procesos de pensamiento específicos, ello no quiere decir que deje
de afectar esas otras dimensiones de lo moral, lo estético y la vida práctica.
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Es importante recordar aquí el papel dado por Pestalozzi a la triada sonido, forma y número, pues
del equilibrio entre estos tres elementos dependería el éxito de la educación: “Yo deduje la siguiente
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UNILA
Não se deve ter por bom cristão aquele que não é perseguidor deste
pecado e de seus autores por meios lícitos e meritórios (Frei
Bernardino de Sahagún, 1540-1585).
RESUMO: O objetivo de nosso texto é discorrer sobre a relação entre governamentalidade
e poder pastoral na obra de Michel Foucault. Analisaremos tais conceitos sob o prisma da
influência da religião no governo das populações. O conceito de governamentalidade pode
ser uma ferramenta teórica importante para compreender os métodos por meio dos quais
os indivíduos e as populações são governados nas sociedades capitalistas modernas.
Focaremos também a relação entre ambos os conceitos e a experiência do pastorado cristão
na colonização da América Latina.
PALAVRAS-CHAVE: governamentalidade, poder pastoral, colonialismo na América Latina,
Michel Foucault.
ABSTRACT: The goal of this text is to discuss the relationship between governmentality and
pastoral power in the work of Michel Foucault. We will analyze these concepts from the
perspective of the influence of religion in the government of populations. The concept of
governmentality can be an important theoretical tool to understand the methods by which
individuals and populations are governed in modern capitalist societies. We will also focus
on the relationship between the two concepts and the experience of the Christian pastorate
in the Latin America colonization.
KEYWORDS: governmentality, pastoral power, colonialism in Latin America, Michel
Foucault.

INTRODUÇÃO
A escolha do primeiro Papa latino-americano nos dá a oportunidade para
problematizar a relação entre o pastorado cristão e o governo dos homens. Sendo ainda um
jesuíta, a relevância para nossa América se mostra ainda maior.
Nesse texto abordaremos como Foucault problematizou o exercício do poder como
condução de condutas. A governamentalidade, essa nova forma de exercício de poder por
parte do governante tem a população como foco principal de sua atividade.
Será possível estender nosso argumento à influência do poder pastoral sobre a
governamentalidade. Foucault afirma que o poder pastoral é um dos pilares do tripé que
sustenta a governamentalidade. Tal afirmação se dá porque nosso autor em questão
considera que os processos de subjetivação levados a cabo na tradição cristã configuram
tecnologias do eu inéditas no Ocidente.
O terceiro ponto de nosso texto configura uma aproximação com o período colonial
latinoamericano. A relação entre colonizadores e povos originários receberá especial
atenção. O objetivo é averiguar em que medida os conceitos trabalhados na obra de Foucault
1
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podem servir para uma análise dos processos de subjetivação levados a cabo na tentativa
de cristianização dos povos originários de nosso continente.

GOVERNAMENTALIDADE: EXERCÍCIO DO PODER NA FORMA DE GOVERNO DE
CONDUTAS
A governamentalidade configura em Foucault uma proposta para entender o
exercício do poder nas sociedades modernas ocidentais. Para tanto, adverte ele que são
necessárias três precauções básicas do ponto de vista metodológico: 1) não se trata de
analisar o poder em seu centro, mas de perceber como ele se materializa em suas
ramificações dentro do corpo social; 2) se faz importante dimensionar como o poder é capaz
de formar os indivíduos em seus corpos e suas subjetividades; e 3) o poder não pode ser
considerado como algo que está localizado, fixo, mas sim como algo que está disseminado
na sociedade e que funciona em rede. Ele não está em mãos de alguém, ele simplesmente
funciona (FOUCAULT, 1997; 2010)3.
Para viabilizar sua proposta teórica da governamentalidade, Foucault argumenta
fora da lógica da soberania. Para ele não é suficiente entender o poder do ponto de vista
jurídico. As formulações clássicas que concebem o poder única e exclusivamente do ponto
de vista jurídico não dão conta das múltiplas formas de exercício do poder que perpassam
a sociedade.
Citando Foucault em Defender a sociedade:
[...] o projeto geral consistia [...] em inverter essa direção geral da análise
que é, creio, a do discurso do direito em sua totalidade desde a Idade
Média. Tratei de fazer o inverso, isto é, fazer que a dominação, pelo
contrário, tivesse o valor de um fato [...] e mostrar [...] não só como o
direito é [...] o instrumento dessa dominação [...], mas também como, até
onde e em que forma o direito [...] veicula e põe em ação relações que não
são de soberania, mas de dominação (FOUCAULT, 1997, p. 24; 2010, p.
36).
Com essa estratégia, Foucault preconizava uma concepção de poder que está
disseminada por todo o corpo social. Não se trata de um exercício do poder que acontece de
modo unicamente vertical, do soberano para os súditos. Para entender o exercício do poder
nas sociedades modernas seria necessário dar conta de uma realidade na qual os próprios
súditos são atores nessa interação. Dessa forma seria possível compreender as “múltiplas
submissões que são produzidas e funcionam dentro do corpo social” (FOUCAULT, 1997, p.
24; 2010, p. 36).
Não alcançam tampouco a formação dos sujeitos dentro dessas relações de poder.
Para compreender de modo mais amplo o exercício do poder não se pode abdicar do seu
papel formador. O poder forma os corpos e as subjetividades tanto daqueles que a ele são
submetidos, como daqueles que o exercem.
Novamente recorrendo ao texto de Foucault:
[...] em vez de perguntar como aparece o soberano no alto, procurar saber
como se constituem pouco a pouco, progressivamente, real,
materialmente os súditos [sujets], o sujeito [sujet], a partir da
multiplicidade dos corpos, das forças, as energias, as matérias, os desejos,
os pensamentos, etc. (FOUCAULT, 1997, p. 25; 2010, p. 37).
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Nesse contexto, o bom exercício do governo será comprovado à medida que o
governante seja capaz de intervir nas constantes de uma população (FOUCAULT, 2004, p.
111; 2007, p. 135).
O modo específico de governo que tem a população como foco Foucault denomina
de governamentalidade. Uma das acepções do termo é assim definida por ele: “por
governamentalidade entendo a tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, não
deixou de conduzir, e há muito tempo, em direção ao tipo de poder que podemos chamar
“governo” sobre todos os demais” (FOUCAULT, 2004, p. 111-112; 2007, p. 136).
Nesse sentido, Foucault argumenta em Segurança, Território, População:
[...] governar pode significar conduzir alguém, seja no sentido
propriamente espiritual do governo das almas, [...] seja de uma maneira
levemente desviada com respeito à primeira, quando quer dizer “impor
um regime” [...] “Governar” ou “governo” podem se referir à conduta em
sentido propriamente moral do termo (FOUCAULT, 2004, p. 125; 2007,
p. 148).
Como bem argumenta Santiago Castro-Gómez, em História de la
gubernamentalidad, Foucault nunca fez uma teorização sobre o poder. Em lugar disso,
preferiu empreender uma analítica de poder. Com o transcorrer de suas investigações, foi
desenvolvida uma “analítica da governamentalidade”. Passo importante em seu método
que priorizava as práticas de governo que tinham como foco a população. “Seu problema
não é, portanto, o Estado (como se se tratasse de uma entidade natural), mas a
governamentalização do Estado” (CASTRO-GÓMEZ, 2010, p. 45).
Ou seja, se faz necessário, para conduzir condutas de maneira mais eficaz, que o
Estado passe a reunir saberes e práticas que tenham como objetivo o conhecimento
detalhado da população e dos indivíduos que a compõem. Nesse sentido, seria pertinente
citar Foucault, em seus Ditos e escritos:
É verdade que o Estado nas sociedades contemporâneas não é uma das
formas ou situações específicas do exercício do poder [...], mas de certa
maneira todos os outros tipos de relação de poder se referem a ele, isso
é um fato certo. Contudo, não porque sejam derivadas dele, mas sim por
uma estatização contínua das relações de poder [...]. Em referência ao
sentido restrito da palavra ‘governo’, poder-se-ia dizer que as relações de
poder foram progressivamente governamentalizadas, isto é, elaboradas,
racionalizadas e centralizadas na forma ou sob os cuidados das
instituições do Estado (FOUCAULT, 2001a, p. 1.060).
Dessa forma, podemos perceber que o exercício do poder na forma de governo de
condutas passa a ser a teorização predominante para Foucault em seus últimos anos.
Definindo seu projeto como uma história crítica do pensamento, Foucault afirma
que “a questão é determinar aquilo que deve ser o sujeito, a quais condições ele está
submetido, qual estatuto ele deve ter, qual posição ele deve ocupar no real [...]; trata-se de
determinar seu modo de subjetivação” (FOUCAULT, 2001a, p. 1.451). Problematizando os
modos de subjetivação, Foucault relaciona os modos de subjetivação ao governo dos
indivíduos, considerando que as diversas formas de governo implicam técnicas e
procedimentos destinados a formar, dirigir ou modificar a maneira com a qual a população
é conduzida.

PODER PASTORAL
O poder pastoral foi considerado por Foucault como uma das matrizes da
governamentalidade. Sobre o poder pastoral e o exercício do governo como condução de
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condutas, é importante expor parte dos argumentos do curso Du gouvernement des vivants
(2012), ditado no Collège de France.
A recente publicação do curso Du gouvernement des vivants vem reforçar a
compreensão de que o cristianismo foi um foco de experiência importantíssimo para o
último Foucault. A relação entre governo e regimes de verdade no seio do cristianismo foi
amplamente debatida durante o curso de 1980. Como menciona o editor do curso, a
problematização das práticas cristãs primitivas permitiu a Foucault fazer um “retrato de
toda a atualidade” e exercer um “pensamento crítico” (SENELLART, 2012, p. 333).
Na aula de 6 de fevereiro de 1980, o problema fundamental para Foucault continua
sendo estudar os regimes de verdade e sua conexão com o governo das condutas. Dentro
desse marco, tanto o exame de si como a confissão levariam a uma auto indexação do
verdadeiro, ou seja, a uma forma de relação com a verdade que ocasionava processos de
subjetivação (FOUCAULT, 2012, p. 97). Dividindo o cristianismo em dois polos, atos de fé e
atos de confissão, o segundo passa a ter prioridade em suas análises. Os atos de confissão
configuram o que Foucault chama de “verbalização de uma relação institucional” que tem
sua origem no séc. II de nossa era (FOUCAULT, 2012, p. 100).
Passando à problematização da obra Apologia de Justino (150) o batismo passa a ter
prioridade em sua análise. Esse sacramento é considerado uma soma de crença e
ensinamento. Serviria como um umbral que daria ao fiel a entrada tanto à comunidade como
ao povo de Deus (FOUCAULT, 2012, p. 102). A possibilidade do batismo seria um “segundo
nascimento”, fruto de uma iluminação. O primeiro nascimento, o biológico, seria fruto das
inclinações da carne (FOUCAULT, 2012, p. 103).
Logo depois Foucault aborda textos de Tertuliano e sua teologia do pecado original
(nullus homo sine crimine) (FOUCAULT, 2012, p. 105). O estudo sobre os textos de Tertuliano
são uma inovação do curso de 1980, porque em Segurança, Território, População não
haviam sido problematizados, alerta-nos o editor (FOUCAULT, 2012, p. 110, n. 28). Dessa
análise adviria outra inovação que seria a inversão purificação/verdade, operada pelo
primeiro teólogo latino (FOUCAULT, 2012, p. 114).
O que era a conversão para os gregos, passou a ser a paenitentia para os latinos
(FOUCAULT, 2012, p. 125). Em Tertuliano também aparece a vinculação entre a prática dos
exercícios espirituais e a preparação para o batismo. Toda a vida do indivíduo era
considerada uma “vida de penitência” composta por exercícios espirituais (FOUCAULT,
2012, p. 128). Ao indivíduo era delegada a tarefa de manifestar a verdade de sua alma como
forma de manifestar a Deus a verdade de seu ser pecador. Podemos ver aí o processo de
subjetivação próprio do regime de verdade do cristianismo.
Dando sequência aos conceitos trabalhados dentro do âmbito batismal,
mencionamos a obediência e a conversão. Em 19 de março de 1980, discorrendo sobre a
obediência, Foucault menciona a circularidade entre esta e a direção de consciência. Ao fazêlo, foca sua atenção na importância da estrutura formal da prática de direção de consciência.
“[...] obediência produz obediência”, afirma Foucault. Cassiano a caracteriza como uma
submissão por parte do sujeito a uma regra, a seus superiores ou a um acontecimento. Não
importa a que ou a quem ser submisso, mas sim cultivar um “estado de obediência”, “uma
maneira de ser”, nas palavras de Foucault (FOUCAULT, 2012, p. 265).
Ser obediente é ser também paciente e estar disposto a se humilhar. Paciência nesse
contexto deve ser entendida como não resistência às ordens e também como resistência aos
“movimentos do coração” que se opõe à ordem (FOUCAULT, 2012, p. 267). Humilhar-se a si
mesmo, mantendo-se assim o máximo de tempo possível ao ponto de desqualificar a própria
vontade; assim está caracterizada a obediência.
Com respeito à conversão, em 20 de fevereiro de 1980, Foucault ressalta a distinção
entre os escritos de Tertuliano e a concepção neoplatônica. Para o autor cristão, o acesso à
verdade era necessariamente posterior à exposição da verdade interior por parte do sujeito.
“[...] distinção fundamental”, considerava Foucault nesse momento (FOUCAULT, 2012, p.
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140). O acesso à verdade e a consequente salvação do indivíduo eram precedidas por um
caminho a ser cruzado, uma longa trajetória de exposição do próprio eu.
Isso se diferencia da concepção platônica, segundo a qual o conhecimento e
reconhecimento era um binômio inseparável. Conhecer a verdade era reconhecer o divino
em si mesmo. Uma atividade de rememoração. Recordar o divino em sua essência e pureza
lhe dava a condição ao indivíduo para aceder a sua própria verdade, garantindo assim sua
salvação.
Aliado a isso, outra inovação do cristianismo foi considerar a recaída do fiel ante
um pecado sob o sistema da salvação, em contraste ao sistema da lei próprio dos antigos
(hebreus e gregos) (FOUCAULT, 2012, p. 140). O esquema da salvação, ao contrário de seu
antecessor, põe acento sobre o sujeito e prioriza a exteriorização de seu eu.
Aqui podemos mencionar a pertinência da obra de Philippe Chevallier, Michel
Foucault e o cristianismo, resgatando o argumento sobre esse caráter específico dessa
religião. A obra em questão oferece um trabalho de arquivo muito útil, analisando as fontes
patrísticas utilizadas por Foucault. Seu trabalho reforça a tese da influência do pastorado
cristão sobre a governamentalidade e abre novas perspectivas para o trabalho com a obra
de Foucault.
Para Chevallier o cristianismo é uma religião da salvação na “não-perfeição”
(CHEVALLIER, 2012a, p. 253). Essa caracterização tem influência direta na consideração
dada à Filosofia antiga. Outro autor pertinente a ser citado nesse caso é Cesar Candiotto,
quem colabora da seguinte forma:
O problema da associação entre perfeição e salvação pelo cristianismo é
a produção do egoísmo e do orgulho, faltas tão graves que
obstaculizavam a comunhão espiritual e a própria salvação. O desafio
consiste na edificação de uma religião de salvação, sem que seja uma
religião de pessoas perfeitas (CANDIOTTO, 2012, p. 97).
Insistindo nesse ponto, uma crítica feita por Chevallier está direcionada à Filosofia
Antiga, considerando que esta apresentava uma característica completamente elitista4. Ela
estabelecia uma “união definitiva entre salvação e perfeição”, excluindo boa parte da
humanidade: “mulheres, crianças e escravos” (CHEVALLIER, 2012a, p. 328). Jean-François
Pradeau, em seu texto O sujeito antigo de uma ética moderna, faz uma crítica semelhante,
relacionando os textos antigos com a leitura de Foucault.
[...] ele [Foucault] buscou na ética antiga uma saída para a moral
universalista, de “todo o mundo”, na espécie de uma ética da escolha, de
uma ética a exata medida do pequeno número de indivíduos reunidos por
certas práticas, especialmente sexuais (PRADEAU, 2004, p. 146).
Voltando ao texto de Chevallier, podemos perceber sua consideração sobre o
sucesso histórico do cristianismo. Segundo ele, o cristianismo, ao contrário da ética grega,
promoveu uma “vida mediana”, obtendo assim um “sucesso histórico” não alcançado por
sua antecessora (CHEVALLIER, 2012a, p. 330). Consequência impactante: a verdade já não
garantia a salvação. Era necessária a atitude de reconhecer-se como pecador por toda sua
vida.
Uma hipótese de Chevallier é que a patientia era a “atitude fundamental do homem
obediente” (CHEVALLIER, 2012a, p. 335). Seguindo o curso Governo dos vivos, ele afirma
que houve a constituição de um triângulo da sujeição pela passividade. Dito triângulo seria
constituído pela “obediência monástica”, a “submissão (subditio)” e a “humilhação
(humilitas)” (CHEVALLIER, 2012a, p. 335).
4
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Em outro texto, Chevallier nos ajuda a ampliar essa compreensão afirmando que
Foucault passa a considerar uma nova inovação do cristianismo em relação à penitência.
Para Foucault, argumenta Chevallier, “o cristianismo introduziu a relação com a verdade em
uma temporalidade incerta”. A novidade cristã estaria justamente no seguinte: “a verdade
[...] é o que não cesso de perder a despeito do fato que ela me é dada e dada de novo sem
cessar” (CHEVALLIER, 2012b, p. 53).
Outro ponto sublinhado em sua obra é a diferença de sentidos com a qual está
caracterizada a apatheia por Foucault durante os cursos de 1978 e 1980. Em Segurança,
Território, População, a apatheia está delineada por um domínio de si, no caso dos gregos, e
por um combate aos prazeres da carne, no caso dos cristãos. Já em Governo dos vivos, ela
está identificada com uma não agitação da alma (gregos) e aceitação dos sofrimentos
(cristãos). Em ambos os cursos a ruptura entre os dois períodos permanece (CHEVALLIER,
2012a, p. 337). Não obstante, a modificação sofrida faz-se perceptível com nitidez.

O BOM GOVERNO DAS ALMAS INDÍGENAS
Foucault equipara o governo das almas e das condutas e o governo dos Estados ao
que ele denomina de artes de governar, tendo nos Estados coloniais um dos epicentros
desses fenômenos.
Parece que todos esses problemas [...] são muito característicos do séc.
XVIII, de dois movimentos [...]: o processo que, ao desfazer as estruturas
feudais, está instalando, introduzindo os grandes Estados territoriais,
administrativos, coloniais, y um movimento muito diferente que [...] não
carece de interferências com o primeiro, mas é complexo [...] e com a
Reforma e Contra Reforma põe em questão a maneira de ser
espiritualmente dirigido nesta terra em direção à salvação (FOUCAULT,
2004, p. 92; 2007, p. 100-111 – grifo nosso).
Para Óscar Martiarena, em seu texto El índio como objeto de conocimiento, é
possível fazer uma aplicação do conceito foucaultiano de poder pastoral para a realidade
colonial latino-americana. Seu argumento sustenta uma prática pastoral que transforma o
índio em objeto de conhecimento com o objetivo de melhor governá-lo. Segundo ele,
[...] ao empreender o conhecimento dos índios, o objetivo está novamente
vinculado com a elaboração de um saber que poderia servir ao bom
governo dos índios. [...] trata-se de construir um saber que sirva para
melhor governar os índios que implica um conhecimento de sua
diferença, diferença que por sua vez deve ser combatida (MARTIARENA,
1998, p. 206).
O marco maior da investigação de Martiarena é, seguindo as pegadas de Foucault,
entender como o índio foi transformado em objeto de conhecimento. Levando em
consideração o modo como práticas sociais conformam domínios de saber, seu foco esteve
sobre formas e condições históricas nas quais os índios foram convertidos em objeto de
conhecimento.
Martiarena salienta, referindo-se ao texto Domesday Book, que a produção da
verdade desde a Idade Média era levada a cabo pelo uso de uma ferramenta: a inquisitio, ou
inquérito. Foucault faz menção a esse mesmo texto em A verdade e as formas jurídicas, ao
considerar que “o inquérito deriva de certo tipo de relações de poder, de uma maneira de
exercer o poder” (FOUCAULT, 2003, p. 73).
Mais adiante, Foucault complementa o esclarecimento sobre a prática do inquérito:
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[...] o inquérito não é absolutamente um conteúdo, mas a forma de saber.
Forma de saber situada na junção de um tipo de poder e de certo número
de conteúdos de conhecimentos. Aqueles que querem estabelecer uma
relação entre o que é conhecido e as formas políticas, sociais ou
econômicas que servem de contexto a esse conhecimento costuma
estabelecer essa relação por intermédio da consciência ou do sujeito de
conhecimento (FOUCAULT, 2003, p. 73).
O conhecimento minucioso do indígena tinha o objetivo prático de ser usado para
combater algumas práticas dos povos originários. “Não se trata do conhecimento do outro
pelo interesse estético de conhecê-lo, mas aprendê-lo para combater sua alteridade”
(MARTIARENA, 1998, p. 201).
Segundo Adone Agnolin, em Jesuítas e selvagens, a confissão seria um duplo canal,
funcionando tanto como consolação como tribunal de culpas. A prática desse sacramento
como sacramento de catequização dos povos originários tinha como objetivo “construir
uma consciência, a nova identidade” do confessante (AGNOLIN, 2007, p. 316). No seu
argumento encontramos a seguinte afirmação:
O paralelismo entre a colonização da América e a nova subordinação ao
Estado [na Europa moderna] demonstra o verificar-se de um processo
paralelo de controle político dos territórios, que se estabelece em
correspondência a uma colonização e a um controle, paralelo e
necessário, das consciências (AGNOLIN, 2007, p. 318).
Influenciar na formação das consciências como forma de dirigir a conduta dos
indivíduos era uma das estratégias fundamentais da empresa colonial.
Os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola representam, talvez o
exemplo mais emblemático, que relaciona (e destaca) os novos
territórios da consciência, da disciplina e da escrita que – juntamente
com a força de uma imaginação que “materializa” as imagens dessa
consciência, dos seus territórios – constituirão os instrumentos
fundamentais da missio jesuítica nas novas terras americanas (AGNOLIN,
2001, p. 35).
Como prática constituinte dessa estratégia de formação da consciência, a confissão
ganha notoriedade nesse contexto.
Em contraposição e paralelamente à função (interior) de consolação,
juntamente com o sucesso do catecismo enquanto instrumento de
conformismo doutrinal e, portanto, de uniformização obrigatória para
um conjunto de normas de vida, a confissão adquiriu outra função: a de
servir de controle da preparação religiosa e das ideias dos fiéis
(AGNOLIN, 2001, p. 31).
Lucía Gálvez, em De la tierra sin mal al paraíso, nos ajuda e entender como a atitude
evangelizadora foi influenciada pelo contexto europeu da Reforma e acabou esquecendo das
primeiras motivações que trouxeram os missionários para nossa região. Segunda ela os
primeiros missionários tinham a América como uma “terra sem mal”, onde seria possível
reproduzir a experiência das primeiras comunidades cristãs. Vinham imbuídos dos
princípios fundadores da Modernidade: “abertura ao outro, tolerância, ânsia de saber e
conhecer” (GÁLVEZ, 2013, p. 13). Não obstante, esse panorama foi modificado. Aqueles que
eram vistos como indivíduos sem maldade, pois não se envergonhavam de seus corpos e
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tampouco conheciam a propriedade privada, passaram a ser combatidos em suas práticas
religiosas e sociais.
Através dos argumentos expostos anteriormente, os sacramentos cristãos levados a
cabo pelos evangelistas daquele tempo podem ser compreendidos como uma tentativa de
transformação do índio em objeto de conhecimento. Sendo encarados como técnicas de
subjetivação, tanto a confissão como a penitência visavam uma mortificação do eu por parte
do praticante. Dessa forma os praticantes dos exercícios espirituais em questão poderiam
ser melhor governados.

CONCLUSÃO
Mesmo Foucault não abordando nenhum caso latino-americano de modo específico,
encontramos no curso Segurança, Território, População uma referência ao colonialismo no
contexto da problematização sobre a governamentalidade. Ademais, sua obra tem sido
estudada de modo cada vez mais frequente com o objetivo de explorar novos horizontes a
respeito da relação entre as esferas política e religiosa.
A teorização de Foucault acerca do exercício do poder como governo de condutas é
bastante elucidativa. O conceito de governamentalidade nos ajuda a entender uma
transformação fundamental no exercício do poder durante a Idade Moderna na Europa. Sua
prática estaria estreitamente relacionada com processos de subjetivação que
proporcionariam ao governante uma conduta mais eficiente da população sob seu comando.
A respeito da influência do poder pastoral na formação da governamentalidade,
podemos destacar o empenho de Foucault no estudo dos sacramentos cristãos instituídos
nos primórdios do cristianismo. Nesse período, argumenta Foucault, o esquema da salvação
priorizará a exteriorização do próprio eu. O objetivo seria o esvaziamento de si mesmo, a
mortificação dos desejos da carne. Deixando-se ser guiado por outra pessoa na busca desses
objetivos intermediários, o indivíduo poderia alcançar a salvação.
Por último, foi feita uma tentativa de análise da relação entre evangelistas e povos
originários no continente latino-americano durante o período colonial. O argumento foi
construído no sentido de aproximar o governo das condutas na Europa e América Latina.
Dessa forma seria possível visualizar o exercício do poder de modo inovador em escala
global (ou pelo menos intercontinental). Cada vez mais os governantes estariam atentos à
boa condução das populações sob seu comando. O ato de governar foi sendo transformado,
gradativamente, em condução de condutas. Daí a importância dos processos de
subjetivação.
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Ana Cristina León Palencia2
RESUMEN: El presente escrito, estudia las maneras como podemos comprender la
pedagogía en tanto antropotécnica, noción acuñada por Sloterdijk (2012), como aquel
trabajo que el hombre opera sobre sí mismo y que lo caracteriza como un ser que se ejercita
en una serie de técnicas cuyo efecto es su propia producción. Para ello, se revisita un texto
clásico del discurso pedagógico del francés Gabriel Compayré de 1909, Curso de Pedagogía.
Teoría y práctica. En primer lugar, se retoman los planteamientos de Kant (2003), para
quien el hombre se produce a sí mismo, vía educación. En segundo lugar, se describen
algunas de las técnicas planteadas por Compayré ([1909] (1916)) en dicho texto a propósito
de tres líneas: la educación física, la educación intelectual y la educación moral (de la
voluntad). Finalmente, se señalan algunos planteamientos de Sloterdijk y Foucault, que
permiten rastrear la idea de la pedagogía como antropotécnica, bosquejando así, la apertura
de una línea investigativa de largo aliento.
PALABRAS CLAVES: Antropotécnicas, Pedagogía, Compayré.
RESUMO: Este escrito estudou as formas nas quais entendemos pedagogia como
antropotécnica, uma noção cunhada por Sloterdijk (2012), como o trabalho que o homem
opera em si mesmo e que o caracteriza como um ser que se exercita em uma variedade de
técnicas, cujo efeito é a sua própria produção. Para fazer isso, é revisitado um texto clássico
do discurso pedagógico, aquele do francês Gabriel Compayré, nos 1909: Curso de Pedagogia.
A teoria e a prática. Em primeiro lugar, as idéias de Kant (2003), para quem o homem se
produz a seu mesmo, a través da educação. Em segundo lugar, nós descrevemos algumas
das questões técnicas levantadas por Compayré ([1909] (1916)) no texto sobre três linhas:
educação física, educação intelectual e educação moral (da vontade). Finalmente, se
apresentam algumas abordagens do Sloterdijk e Foucault, que permitem traçar a idéia da
pedagogia como antropotécnica, abrindo uma linha de pesquisa é o ponto prolixo.
PALAVRAS-CHAVE: Antropotécnicas, Educação, Compayré.
ABSTRACT: This written, studied the ways we understand pedagogy as antropotécnica, a
notion coined by Sloterdijk (2012), as that work which man operates on himself and that
characterizes it as a being who is exercising on a range of techniques which effect is its own
production. To do this is revisited, a classic text of pedagogical discourse of the french
Gabriel Compayré: Pedagogy Course. Theory and practice, of 1909. First, the ideas of Kant
(2003), for the man who takes himself way education is taken up. Second, we describe some
of the technical questions raised by Compayré ([1909] (1916)) in the text about three lines:
physical education, intellectual education and moral education (of the will). Finally, some
approaches Sloterdijk and Foucault, that allow trace the idea of pedagogy as antropotécnica
and sketching, opening a line of research is long-winded point.
KEYWORDS: Antropotécnicas, Education, Compayré.
Los análisis que se presentan, constituyen algunos de los desarrollos derivados del proyecto de
investigación financiado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional CIUP-, titulado: Los conceptos de educación, maestro, enseñanza y aprendizaje en algunos pedagogos
de la Escuela Activa, a la luz de la noción de gobernamentalidad liberal (Noguera – León, 2013 - 2014)
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INTRODUCCIÓN
El hombre es la única criatura que ha de ser educada
(Kant, 2003).
Con esta sentencia, inicia el hoy célebre texto de Kant publicado en 1803 –elaborado
por su estudiante Rink,- titulado “Pedagogía”. A partir de éste (entre otros), puede
entenderse que es a través de la formación –constituida por los cuidados, la disciplina y la
instrucción-, que nos hacemos hombres, antes de ello, nos encontramos en una suerte de
estado salvaje. A falta de uñas, garras o dientes, nuestra única arma de defensa para
sobrevivir, la constituye la razón (Noguera, 2012 –siguiendo a Erasmo-) y, dado que “no”
nacemos dotados de ésta, precisamos constituirnos en sujetos racionales, valga decir,
característica propiamente humana y criterio diferencial de los animales.
Ahora bien, formar sujetos racionales o morales –según el propósito kantiano-,
implica una suerte de gobierno de los instintos, motivo por el cual, se requiere de: disciplina.
Ésta,
(…) impide que el hombre, llevado por sus impulsos animales, se aparte
de su destino, de la humanidad. Tiene que sujetarle, por ejemplo, para
que no se encamine, salvaje y aturdido, a los peligros. Así, pues, la
disciplina es meramente negativa, esto es, la acción por la que se borra al
hombre la animalidad; la instrucción, por el contrario, es la parte positiva
de la educación (Kant, 2003. P.30).
La disciplina entonces, somete al hombre a las leyes de la humanidad haciéndole
sentir su coacción. Esto, se traduce en prácticas educativas concretas, como el no atender
inmediatamente a los llantos y gritos del niño, pues “si se acostumbra a ver realizados todos
sus caprichos, después será demasiado tarde para quebrar su voluntad” (Kant, 2003. p.51).
Humanizar siguiendo a Kant (2003 [1803]), exige cuidados, aquellos que constituyen
durante los primeros años de vida la posibilidad de existencia, expulsados al mundo y
abandonados a él, en estado de indefensión –estado en el cual se nace-, se requiere de otro
“humano” que nos alimente, nos proteja de la intemperie y de otras especies que nos
devoren, pues como lo anuncia Kant, el llanto proferido al nacer alerta a otros animales y
nos convierte en presa fácil de los mismos. Humanizar, también exige disciplina, que como
ya se ha mencionado, no es otra cosa que aquella coacción que regula los instintos –propios
de la animalidad- y caprichos y, establece la condición sine cuan de la instrucción, última
variable de humanización para Kant, mediante ésta, accedemos a la cultura, a la ejercitación
de las facultades del espíritu. La formación (Kant, 2003), configurada entonces por dicha
triada: cuidados, disciplina e instrucción, tiene por efectos en el universo kantiano: la
moralización –énfasis de su planteamiento- como aquella habilidad para elegir los fines
buenos; la civilidad, constituida por las buenas maneras, la amabilidad y una cierta
prudencia; el disciplinamiento, aquel que evita la extensión del salvajismo en la humanidad,
es decir, la sumisión de la barbarie y, el cultivo, compuesto por la enseñanza y la instrucción,
a través de las cuales se proporciona la habilidad, facultad mediante la que se alcanzan todos
los fines propuestos (lectura, escritura, música, entre otros).
Esta grosera síntesis3 del planteamiento de Kant, constituye un ejemplo de cómo el
“hombre se hace hombre” y, dispone otro concepto necesario para los propósitos del
presente análisis: el ejercicio. Es decir, sin el ejercicio no sería posible la moralización, la
Como síntesis, deja por fuera un análisis a propósito de lo “humano” en Kant o, la inquietante
relación entre coacción y libertad, propuestas por el autor alemán, esto no supone excluir su
relevancia, sino la imposibilidad de un desarrollo más amplio, para los propósitos de este escrito.
3
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civilidad, el disciplinamiento o el cultivo. Para entenderlo, es ineludible la aproximación a
otro filósofo alemán, se trata de Peter Sloterdijk (2012), quien vía otra sentencia la de: “Has
de cambiar tú vida”, analiza la noción de antropotécnica. Sloterdijk, quien sigue la estela
analítica de Nietzsche y Foucault –entre otros-, retoma del primero, la idea de una vida
basada en la ejercitación o ascetología general, valga decir, una teoría de la existencia
fundamentada en el ejercicio. Y del segundo, su lectura a propósito de la disciplina, la
gubernamentalidad y finalmente, sus aproximaciones a las prácticas ascéticas. En este
sentido, desarrolla la noción de antropotécnica, como aquel trabajo que el hombre opera
sobre sí mismo y que lo caracteriza como un ser que se ejercita en una serie de técnicas cuyo
efecto es su propia producción. Es así, como los seres humanos se ejercitarán en el marco
de tensiones verticales, las cuales, hacen las veces de ¨diferencias - guía¨, configurando un
campo de posibilidades del comportamiento humano que opera en polarización: perfecto
versus imperfecto; lo sagrado versus lo profano; valiente versus cobarde; superior versus
subordinado, entre otras. En tales diferencias – guía, se privilegia el primer valor de los
indicados, funcionando éste como atractor y su opuesto, como repulsión. Dichos atractores
orientan la ejercitación y señalan la búsqueda de superioridad en el hombre. Para Sloterdijk
(2012) hacer parte del planeta de los ejercitantes implica actuar sobre sí mismo y su efecto,
tendrá un carácter ascético, es decir, un carácter de práctica, que en las más de las veces,
define ascesis no declaradas e inadvertidas o entrenamientos rutinarios. Si bien en algunos
casos, algunos de los ejercitantes del campamento base o campo de ejercitación, se
convierten en secesionistas y a través de su vida ejercitante se aproximan a un atractor.
Teniendo en cuenta lo anterior, la tesis que interesa desarrollar en el presente
escrito consiste en comprender la pedagogía como una práctica o conjunto de prácticas4.
Tal práctica, posibilita las formas en que nos conducimos, es decir, describe las maneras en
que nos gobernamos a sí mismos y a través de otros. Dichas formas, reflejan un conjunto de
antropotécnicas: los modos en los que nos hacemos humanos mediante la ejercitación en
una serie de técnicas. Para ello, se revisitan algunos textos clásicos del discurso pedagógico,
a manera de ejemplos que describen tal comprensión, en particular y dados los alcances del
presente escrito, el estudio se enfocará en los planteamientos del francés Compayré.
Antes de iniciar dicho recorrido, es preciso plantear una precaución, tal análisis
reconoce que estudiar las formas de gobierno involucra definir a su vez, lo fines (télos) y
prácticas (teckné) (Marín, 2015) susceptibles de identificar en diferentes momentos en la
historia de la educación y la pedagogía en Occidente, sin embargo, dados los límites del
presente escrito, no es posible describir ampliamente a qué télos se inscriben algunas
técnicas y ejercicios marcados por la pedagogía, aquí se tratará entonces, de presentar
brevemente, algunos ejemplos de lo que pueden comprenderse como “antropotécnicas”
para el caso de la pedagogía.

ANTROPOTÉCNICAS EN LA PEDAGOGÍA: SU ESTUDIO EN COMPAYRÉ
Asumiendo la precaución referida anteriormente, me centraré en el estudio del
teórico de la pedagogía Jules Gabriel Compayré (1943 - 1913), este francés se dedicó –entre
otras actividades como la de político- a la enseñanza en las Escuelas Normales Superiores
de Fontenay, Roses y Saint-Cloud. Tuvo una amplia producción en el campo pedagógico,
podemos citar textos como: “Historia crítica de las doctrinas de la Educación en Francia
desde el siglo XVI, en 1879; Historia de la educación en 1886; Estudios sobre la enseñanza
de la educación en 1891 y, el estudio de grandes educadores y pensadores a los cuales
dedico varias líneas, entre ellos: Rousseau (1901), Pestalozzi (1902), Herbart (1904),
Ésta, se configura desde: la racionalidad o regularidad que organiza lo que los hombres hacen y la
manera como lo hacen; la cual, tiene un carácter sistemático, es decir, que vincula saber, poder y ética
y, es recurrente, por ello constituye una experiencia, “si se entiende por experiencia, la correlación
entre dominios de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad en una cultura” (Castro,
2011, p.316).
4
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Montaigne (1905), Spencer (1901), Froebel (1912), Girard y la educación por medio de la
lengua materna (1907), Horace Mann y las escuelas públicas en Estados Unidos de 1907,
entre otros escritos. Tal proliferación de escritos, evidencia la preocupación de Compayré
por la educación y la pedagogía y, a la vez, lo configura como un sistematizador del
pensamiento pedagógico, por ello, no es extraño ver en sus páginas un gran número de
referencias a algunos de estos autores. Para éste análisis, nos detendremos en su texto
publicado en 1909: “Curso de Pedagogía. Teoría y práctica”.
En dicho texto, Compayré ([1909] (1916)) plantea que la educación es propia del
hombre y por ello, es al hombre al que conviene aplicar el nombre de educación. Si a los
animales se los adiestra y a las plantas se les cultiva, será al hombre, la única criatura a la
que se le “eduque”, pues es el único ser apto para “gobernarse a sí mismo”. En palabras de
Compayré, solo éste puede llegar a ser una persona moral. De este modo, la ciencia cuya
ocupación es la teoría de la educación (como ciencia práctica, de aplicación, que define sus
principios y leyes), es la pedagogía.
A su vez, como asunto propio de la tradición pedagógica francófona en la que se
inscribe Compayré, siguiendo a Noguera (2012), el conocimiento de la naturaleza es
fundamental, pues a pesar de la precisión y el análisis en materia educativa, ellos son
insuficientes si no se contempla la naturaleza humana con sus “alteraciones repentinas, con
sus decaimientos inesperados, con su movilidad y con su diversidad” (Compayré, 1916.
p.12), lo que puede echar al traste cualquier planeación.
Para educar al hombre, Compayré describe un complejo proceso que incluye el
énfasis en por lo menos ocho líneas que enlazan a su vez, la ejercitación en ciertas prácticas.
Dichas líneas son, la educación: física, intelectual, de los sentidos, de la conciencia, de la
moral, religiosa, estética y práctica (que engloba el estudio de la lectura y escritura, las
lecciones de cosas, la lengua, historia, geografía, ciencias, instrucción cívica, dibujo, artes,
música, etc.). Aquí, solo se desarrollarán tres de estas líneas: la educación física, la
educación intelectual y la educación moral, en especial, lo relativo a la educación de la
voluntad.
En primer lugar, me detendré en la educación física, la cual, no puede separarse ni de la
intelectual, ni de la moral, pues la fuerza del cuerpo, forma parte de la vida completa y
perfecta que es “la aspiración de la naturaleza y el sueño de la educación” y a su vez, porque
el desarrollo del alma, no es posible sin un soporte en la vida física robusta y sana. Por ello
siguiendo a Marion, Compayré plantea que:
La perfección física sirve para asegurar la perfección moral. No hay nada
más tiránico que un organismo débil. Nada paraliza más el libre
movimiento de la razón, el ímpetu de la imaginación y el ejercicio de la
reflexión; nada seca tan pronto las fuentes del pensamiento como un
cuerpo enfermo cuyas funciones languidecen y para el cual todo esfuerzo
es un sufrimiento. No tengáis, pues, ningún escrúpulo y si queréis hacer
un alma que se expansione anchamente, un hombre de voluntad
generosa e intrépida, un obrero de grandes tareas y de duros trabajos,
haced ante todo un organismo vigoroso de sólida resistencia y músculos
de acero (Marion en Compayré, 1916. p.34).
La educación física estaría compuesta por la higiene y la gimnastica, la primera,
sigue las leyes de la fisiología y la segunda, se funda en los principios de la anatomía. En esta
perspectiva, asuntos como la exposición innecesaria a climas abruptos sin el adecuado
abrigo –en lo que se contrapone a Locke (1986)- o la inadecuada alimentación, van en
detrimento del fortalecimiento físico. Existe por un lado, una educación negativa del cuerpo,
la que tiende a conservar y proteger las fuerzas naturales y se resume en las prohibiciones
que dicta la higiene. Ello implica, separar de la vida del niño todo lo que pueda dañar su
salud, por ejemplo, “un trabajo cerebral excesivo” (p. 38). Y por otro lado, la educación
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positiva del cuerpo, que secunda y estimula la obra de la naturaleza de desarrollar y fortificar
las energías físicas.
Educar físicamente a los niños supone prácticas higiénicas tales como la limpieza, es
decir, asegurarse que tengan convenientemente lavadas la cara, las orejas, los dientes, las
manos y los pies. Cuidar el lavado de la cabeza y el cabello, que tengan vestidos limpios y
secos, a la vez, exigir “excepto en caso de indisposición, que los alumnos tengan todos el
cuello y la cabeza descubiertos durante la clase” (Jacoulet, citado por Compayré, 1916. p.41).
Así mismo, la alimentación del niño debe ser altamente nutritiva, variar en cada comida y
ser en todas abundante. Se considera pertinente tomar alimentos calientes en todas las
comidas; asegurarse que al consumir cidra, vino o cerveza, éstas hayan sido mezcladas con
agua y, no consumir bebidas frías en verano. Adicionalmente, la actividad se considera una
de las condiciones de la salud, por esto, Compayré retoma a Trousseau al señalar que: “Se
digiere con las piernas tanto como con el estómago” (1916. p.43). La higiene entonces,
conlleva cierto número de preceptos positivos que se refieren a la limpieza general del
cuerpo, a la alimentación y a los vestidos. El principio común de todos estos preceptos debe
ser el no complacer a la naturaleza, pero tampoco violentarla.
Igualmente, la educación física supone la gimnástica, que envuelve la regulación de
los movimientos del cuerpo al imponer movimientos regulares y rítmicos, llevar a cabo
actos ejecutados con precisión y prontitud, infundir hábitos de orden y de decisión, cuyos
efectos, permanecen “después de los ejercicios que los engendraron y hasta se transmiten
del cuerpo al alma por una especie de contagio interior” (p.45). Además, trabaja fortificando
el pecho, provee agilidad, renueva las fuerzas corporales, restablece el organismo y da al
espíritu vigor y elasticidad. Esto, sería posible gracias ejercicios de marcha, el manejo de
pesas de hierro, el salto, flexiones de brazos y piernas, ejercicios de barra, de equilibrio
sobre un pie, carreras, etc., todo acompañado de canticos. La ejercitación en dichas prácticas
será entonces, la educación física.
En segundo lugar, la educación intelectual, cuyo objeto es todo aquello que contribuya a
ejercitar al espíritu, desarrollarlo, fortificarlo y formarlo. Hay que diferenciarla de la
instrucción, pues ésta, supone –para Compayré- acceder al saber elemental de la alta
cultura, por el contrario, la educación intelectual prevé el cultivo de la inteligencia, el
desarrollo de sus facultades. Por ello, asuntos como el esfuerzo son necesarios para el
trabajo intelectual, en razón de esto, no debe proscribirse lo laborioso en la educación. Para
Spencer, a quien sigue Compayré, el ascetismo estaría por desaparecer en la educación, sin
embargo, éste no debe reemplazarse por un epicurismo pedagógico, cuya manifestación
sería una instrucción divertida y una disciplina relajada. Y en tal sentido,
El dolor no debe ser excluido deliberadamente de la educación, pues
despierta en el alma ideas nuevas y lleva al espíritu a profundidades
apenas sospechadas antes del sufrimiento. Ninguna excitación es
preferible a la del dolor para librar la personalidad humana de los velos
que la envuelven:
“El hombre es un aprendiz: el dolor es su maestro” (Compayré,
1916.p.67).
Educar intelectualmente al niño será de este modo, construirle por dentro. Lo cual,
significa despertar las fuerzas activas del alma, mediante una pregunta sugestiva, la
provocación de la investigación o la generación de interés por el estudio.
Por último, educar la moral, resultará de educar la voluntad, ésta, no debe
confundirse con el aparente voluntarismo del niño, ni con el deseo. La voluntad humana se
caracteriza por la reflexión, involucra el cálculo previo a la acción, conoce la dirección de
sus actos y se gobierna a sí misma. Es el principio de la libertad, pues conlleva la decisión de
actuar sea aquella acción agradable o no. Ahora bien, todo acto de voluntad, supone un acto
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de pensamiento, incluso, para Compayré, la voluntad podría ser definida como un
pensamiento que obra, pues:
No hay voluntad, ha dicho un filósofo, donde no hay razón de querer. A
medida que somos más reflexivos, que concebimos más claramente lo
que tenemos que hacer y que comprendemos mejor por qué debemos
hacerlo, somos más dueños de nosotros mismos, nos pertenecemos más
y tenemos, en una palabra, más voluntad (Compayré, 1916. p.216).
Esto exige que se acostumbre al niño a reflexionar, a no apresurar sus resoluciones,
a no ceder a sus deseos y, a sopesar los pros y contras al tomar decisiones; tales prácticas,
posibilitarán la fuerza de la voluntad. En consecuencia, serían actos voluntarios, aquellos
guiados por la libertad, pues no proceden de un instinto inconsiderado, sino de una decisión
estudiada. El ejercicio de dicha libertad, presume la sustracción: al impulso momentáneo, al
imperio de la costumbre, al yugo de la pasión y la tiranía de la moda y el ejemplo; y hace que
“nos gobernemos por nosotros con arreglo a la razón, que es lo que nos hace ser libres”
(p.217). Esto, supone el esfuerzo, una suerte de imperio sobre sí mismo.
Tal esfuerzo, presume el apoyo en prácticas como los exámenes de conciencia y el
uso de calendarios morales –que Compayré cita de Franklin-, como una técnica que permite
anotar todos los días las infracciones a los deberes, que se hayan cometido durante el día.
En síntesis, educar físicamente mediante técnicas como la limpieza o la marcha, que
implica movimientos regulares y rítmicos; educar intelectualmente al niño, que supondrá
prácticas de esfuerzo, incluso que le signifiquen dolor y, educar la voluntad y a través de
ella, educar en la moralidad, requerirá el uso de técnicas como los exámenes de conciencia
o el calendario moral, consisten un conjunto de “antropotécnicas” pedagógicas, cuyo fin es
la formación de un cierto tipo de hombre, en otras palabras, se inscriben en una
determinada matriz práctica. Podría señalarse de manera bastante general, que para el caso
de Compayré el fin supremo de la educación es la cultura del carácter y por ello, la educación
moral, pues:
Obramos en efecto, según nuestro carácter y vale más obrar bien que
pensar bien. Es cierto que nuestros carácter depende sobre todo de
nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, o en otros términos,
que la educación moral proviene en parte de la intelectual, pero no por
eso deja de ser la educación moral el fin último de nuestros esfuerzos”.
(Compayré, 1916. p. 29).

A MANERA DE CIERRE
Algunas huellas en la comprensión de la pedagogía como práctica de un ejercicio, ya
han sido analizadas de cierta forma tanto para el caso de Foucault, como para el de
Sloterdijk. Para el primero, en:
(…) la práctica de un ejercicio del individuo sobre sí mismo, en esa
tentativa de transformarlo, en esa búsqueda de su evolución progresiva
hasta el extremo de la salvación, en ese trabajo ascético del individuo
sobre sí mismo, encontramos la matriz, el modelo primordial de la
colonización pedagógica de la juventud (Foucault, 2008. p.88).
En esta forma de ascetismo identificable en las prácticas de los Hermanos de la Vida
Común, Foucault (2008) esboza las ideas de: un aprendizaje vía etapas obligatorias y
necesarias, la exigencia de desarrollar el ejercicio pedagógico en un medio clausurado y la
obligatoriedad de alguien que haga las veces de guía permanente que asuma la
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responsabilidad del rumbo de quien inicia el ¨camino ascético¨ -aunque duda de tal
denominación-.
Hacia 1978 en Seguridad, Territorio y Población, Foucault presentará un
desplazamiento de lo señalado en 1975 en Vigilar y castigar al introducir la noción de
gobierno. Con tal noción, entendida como la conducción de las conductas, el pensador
francés plantea una forma de ejercitación cuyo énfasis no será el individuo o la
¨individualización de las multiplicidades¨ (Foucault, 2008, p.28), sino la población, diríamos
la vida de esa población, reflejada en sus modos de vivir, nacimientos, muertes,
enfermedades, etc. Esto no presume el abandono de la disciplina como fuerza productiva,
sino su expansión de las comunidades religiosas (hermanos de la vida común, dominicos,
franciscanos, jesuitas, entre otros) al grueso de la sociedad, que se solaparán con prácticas
de gobierno liberales, en las que aquello en juego será la producción de libertad.
Dicho parasitaje de las disciplinas, podría ser para el segundo, Sloterdijk (2012), un
ejemplo de la ¨desespiritualización de la ascesis¨ o training, cuyas consecuencias se
vincularían a la pérdida de la inocencia de la repetición. En esta perspectiva -según
Sloterdijk (2012)-, la propuesta de Comenio en su Didáctica Magna [1630] reflejará un
nuevo régimen antropotécnico que posibilitó construir un taller de hombres, en el cual, éste
debe dirigir por sí mismo su vida, lo que hacia finales del siglo XX podría leerse como ¨hacer
del propio yo un proyecto¨. La modernidad, supuso entonces la secularización y
colectivización de la vida de ejercitación. A la vez, si en la edad pre moderna podían
identificarse algunas conversiones, es decir, ciertos ejercitantes iniciaron el juego de la
secesión y rompieron con el campamento base siguiendo la orientación del atractor; en la
modernidad, el llamamiento a la elevación de la vida se va a dirigir a todos y tal mediación,
correrá por cuenta del Estado y la escuela, quienes harán un llamado a cambiar la vida. En
este momento, la escuela asume el encargo de la mejora de la humanidad, en tanto ya no es
posible la automejora por una minoría de ascetas, sino mediante instituciones educativas
que se ocupen de impregnar en el alma de los jóvenes un ideal que opera como atractor.
Si bien la alianza entre estado y escuela supuso instalar el ideal en términos de
ciudadano, dicha tarea exigió el reconocimiento a su vez, de una ¨desviación, organizada, de
la educación respecto de su meta exterior¨ (Sloterdijk, 2012. p.444). La escuela dio a sus
pupilos más motivos culturales de los que se pudiese necesitar en sus funciones civiles, de
este modo, Comenio apostaría por una pansophía o arte del saber total, cuya desviación,
podría ejemplificarse en los efectos de las escuelas lancasterianas en las cuales, se formaron
algunos de los líderes obreros fundadores de sindicatos durante el período de
industrialización acelerada en la sociedad inglesa. Por supuesto, podrían rastrearse otras
desviaciones en la historia de la Pedagogía. Ahora bien, la escuela no habría sido el único
escenario de training, también lo serían los talleres de artesanos, las manufacturas y las
empresas comerciales.
De otra parte, de ese ideal Comeniano, Sloterdijk (2012) describirá una ruptura en
la manera en que nos ejercitamos, quizá, devenida entre otros de Rousseau y su idea ¨de que
la verdadera naturaleza se da gratis¨ (p.474), pues el énfasis no estaría en la voluntad de
autoformación del alumno, sino en la primacía de la acción externa, en la cual, el alumno se
convierte en usuario de unos medios de optimización objetiva. Leído así, nos
encontraríamos como ejercitantes que van hacia delante, no hacia arriba. En perspectiva, se
trataría de dejarse operar, es decir, que el sujeto se ubique en la encorvadura autooperativa
de Sloterdijk, según la cual, se trataría del juego entre operarse a sí mismo y dejarse operar,
en palabras de Foucault, el juego entre el gobierno de otros y el gobierno de sí. Dejarse
operar, también implicaría operar sobre sí. Y en términos pedagógicos, significaría el juego
entre disciplina y libertad, planteado por Kant.
La escuela, es un escenario que aún posibilita ejercitarse, como repetición de un
paradigma de acción, cuyo efecto es la mejora de la disposición para la próxima repetición.
Sin embargo, debe renunciar a generar dicha repetición en forma maladaptativa o malsana,
valga decir, autoreferencial, dado que se produce a sí misma. Tales repeticiones no
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posibilitan diferenciaciones éticas, conversiones cuya tensión vertical nos eleven de la
planicie. Tampoco posibilitará excedentes, Sloterdijk (2013) ya lo menciona al denunciar la
¨Muerte aparente en el pensar¨; si seguimos invisibilizando aquello más potente a ella, la
disciplina, como antropotécnica e incluso, como técnica. Renunciar a ella, es renunciar a su
vez a la posibilidad de generar un espacio de estudio, de tiempo libre (Simons &
Masschelein, 2014) o de producción de excedentes llámense estos Marx, Fichte o Picasso.
Lo anterior entonces, constituye una aproximación a lo que significa estudiar la pedagogía
como antropotécnica, en particular mediante las técnicas propuestas en el discurso
pedagógico. Esta tarea, representa una línea investigativa que esta por continuar.
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David Leal da Silva1
Felipe Lazzari da Silveira2
RESUMO: o presente artigo elabora um panorama da sociedade contemporânea com o
objetivo de estabelecer uma relação com o conceito de antropotécnica e suas implicações
político-culturais. Seguindo esta noção, pode-se afirmar que o “homem é produto”. É a partir
dessa nova formatação do humano, fortemente influenciado pela sociedade do consumo,
que se reconhece o que se pode cunhar por homem mídia e seu peculiar modo de
relacionamento em sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura; Sociedade do Consumo; Mídia; Antropotécnica.
ABSTRACT: This article presents an overview of contemporary society in order to establish
a relationship with the concept of antropotécnica and its political and cultural implications.
In this sense, it can be said that "man is the product." It is from this new form of human,
heavily influenced by consumer society, which recognizes what can be coined by man media
and its peculiar society in relationship mode.
KEYWORDS: Culture; Consumer Society; Media; Antropotécnica.

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS
Nos primórdios, os homens se reuniam em hordas que vagavam pelo mundo,
aderindo a uma cultura completamente tribal, momento em que algumas experiências
fundamentais da vida em coletividade produziram paradigmas que somente mais tarde
foram reproduzidos em forma de saber, de modo técnico.3 Contudo, essa parte da história
não ganhou muito na formação da ideologia oficial das grandes civilizações. A maior parte
dos estudos desenvolvidos nas áreas das ciências humanas, ao longo do tempo, focaram no
homem apenas a partir do advento da cidade ou do Estado, gerando um vácuo entre as
gerações atuais e as inúmeras gerações que elaboraram nossos potenciais genéticos e
culturais. Na concepção de Peter Sloterdijk, esse processo ofuscou a visão sobre
acontecimentos fundamentais ocorridos antes do surgimento das civilizações, eventos que
possuem relação direta com acontecimentos históricos posteriores. Nas palavras do autor:
A apologia atual da grande civilização abrevia a história da humanidade
em mais de 95%, talvez até 98% de sua duração real, a fim de ter
liberdade para uma doutrinação ideológica e antropológica em alto grau
– a doutrina, entendida como clássica e moderna, do homem como um
“ser político”.4
Doutorando em Ciências Criminais pela PUC/RS; Mestre em Ciências Criminais pela PUC/RS.
Mestre em ciências pela PUC/RS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul;
Especialista em Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en el Derecho Penal y
Procesal Penal pela UCLM – Universidad Castilla-La Mancha (Espanha).
3 SLOTERDIJK, Peter. No mesmo barco. Ensaio sobre a hiperpolítca. São Paulo: Estação Liberdade,
1999. p. 24-25.
4 Ibid., p. 18-19.
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Maiores informações sobre os períodos anteriores ao surgimento das civilizações
seriam de grande importância para a análise do humano na atualidade, em um contexto em
que a globalização acabou com as concepções que marcaram as formas políticas de vida
desde o século XIX, primeiramente, na Europa e, posteriormente, noutras partes do mundo.
A mudança brusca no panorama político acarretou modificações radicais nos mais diversos
âmbitos da vida em sociedade, possibilitando o surgimento de uma espécie de pânico póspolítico, reforçado justamente pelo despreparo (certamente também ensejado pelo
desconhecimento da história) para enfrentar o novo, situação que gerou estranhamentos
de toda ordem. Conforme Sloterdijk: “no caso mais grave nenhum membro de uma
sociedade acredita seriamente que esta sociedade é sua”.5
Por ora, mesmo considerando a perda substancial de dados referentes à cultura
primitiva sob uma perspectiva antropológica, fator que não se pode deixar de mencionar,
entende-se que algumas questões sobre o homem contemporâneo podem ser elucidadas
por meio de uma análise sociológica, cujo marco se encontra no século XVII.
Segundo Michel Foucault, os séculos XVII e XVIII foram marcados por um importante
fenômeno, consistente no surgimento de uma nova forma de exercício do poder, uma tal
mecânica que desenvolveu procedimentos e instrumentos bem particulares. Naquele
período, o poder passou a ser exercido por meio de uma aparelhagem diferente, que incidia
sobre os corpos dos homens e suas atividades, tornando-os dóceis, permitindo que o poder
instituído extraísse dos corpos tempo e trabalho, e não apenas bens e riquezas. O que se viu
naquele tempo foi o surgimento de um novo tipo de poder disciplinar, que pressupunha,
conforme Foucault, “muito mais uma trama cerrada de coerções materiais do que a
existência física de um soberano”. Inaugurou-se uma nova economia de poder que tinha
como objetivo “ao mesmo tempo fazer que cresçam as forças sujeitadas e a força e a eficácia
daquilo que as sujeita”. Para Foucault, o poder disciplinar foi a maior invenção da sociedade
burguesa, um instrumento fundamental para a implantação do capitalismo industrial e de
uma sociedade adequada a esse novo cenário.6 Confere-se importância à análise desse
período, sobretudo, porque a “normalização” gerada pelo discurso da disciplina foi
determinante para o estabelecimento de padrões (especialmente, em relação às definições
do que pode ser considerado normal ou não) que possibilitaram não apenas o modo
governo que conhecemos, mas a tomada de direção cultural que culminou no modelo de
sociedade em que vivemos.7
Consta ainda na teoria foucaultiana que, na segunda metade do século XVIII, ocorreu
o surgimento de uma nova tecnologia de poder que não excluía a forma anterior, o poder
disciplinar, mas a integrava. Trata-se da lógica do controle biopolítico, que se situa em outro
nível. Para além dos limites da disciplina, a biopolítica não se dirige ao corpo do homem,
mas à multiplicidade dos homens, na condição de espécie.8 Diferenciando as duas técnicas,
o autor sustentou que:
Uma técnica que é, pois, disciplinar: é centrada no corpo, produz efeitos
individualizantes, manipula o corpo como foco de forças que é preciso
tornar úteis e dóceis ao mesmo tempo. E, de outro lado, temos uma
tecnologia que, por sua vez, é centrada não no corpo, mas na vida; uma
tecnologia que agrupa os efeitos de massas próprios de uma população,
que procura controlar uma série de eventos fortuitos que podem ocorrer
numa massa viva; uma tecnologia que procura controlar (eventualmente
modificar) a probabilidade desses eventos, em todo caso compensar seus
5

Ibid., p. 67-68

6 FOUCAULT, Michel.

Em defesa da sociedade. Tradução: Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins
Fontes, 2005. p. 42-43.
7 Ibid., p. 45.
8 Ibid., p. 288-289.
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efeitos. É uma tecnologia que visa portanto não o treinamento individual,
mas, pelo equilíbrio global, algo como uma homeóstase: a segurança do
conjunto em relação aos seus perigos internos.
Em suma, num primeiro momento, o homem é treinado e disciplinado na condição
de indivíduo, e noutro, ele é submetido a um poder busca uma espécie de acomodação dos
fenômenos globais, da população, de processos biológicos e bio-sociológicos das massas
humanas, o que é realizado por meio de inúmeras instituições (polícia, instituições médicas,
caixas de auxílio, seguros, etc.) e medidas diversas (de cunho médico, sanitárias,
organização espacial das cidades, etc.) que visam a normalização comportamental 9. É
importante frisar ainda que essas práticas se mantiveram e foram aceitas (como o são hoje)
porque não operavam como uma força estritamente repressiva, não diziam somente não. O
poder é exercido no tecido social, produzindo coisas e induzindo ao prazer, extraindo saber,
bem como articulando um discurso quase irrefutável.10
Essas questões não passaram despercebidas do olhar de Guilles Deleuze. Para o
filósofo, as sociedades pós-modernas já não são exatamente disciplinares, tendo em vista
que o poder não é mais exercido por meio de dispositivos fechados, pelo confinamento, mas
por meio de um controle contínuo e de comunicação instantânea, um novo modelo onde o
controle não possui um marco final, já que segue ocorrendo continuamente 11. É que nas
sociedades disciplinares, durante a vida, os indivíduos passavam de um lugar fechado para
outro, ambientes como a família, a escola, a fábrica, o hospital e a prisão, que tinham como
função maximizar a força produtiva. Já nas sociedades de controle, concebidas a partir do
século XX, tais instituições entraram em crise, dando ensejo a tentativas de reforma (o que,
provavelmente, será mantido até que novas lógicas se anunciem).12 Nas sociedades do
controle, os indivíduos seguem sendo adestrados (ou domesticados), porém, o poder é
exercido como moldagem autodeformante, mudando continuamente em sua dinâmica13.
Para Deleuze:
As antigas sociedades de soberania manejavam maquinas simples,
alavancas, roldanas, relógios; mas as sociedades disciplinares recentes
tinham por equipamento máquinas energéticas, como o perigo passivo
da entropia e o perigo ativo da sabotagem; as sociedades de controle
operam por máquinas de uma terceira espécie, máquinas de informática
e computadores, cujo perigo passivo é a interferência, e, o ativo, a
pirataria e a introdução de vírus.14
No que tange ao objeto do presente trabalho, no próximo tópico chamaremos à
atenção para a mídia, justamente, por ser um poderoso instrumento de controle que age
sobre as pessoas influenciando-as não apenas no modo de perceber a realidade15, mas
Ibid., p. 298-299.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Tradução: Roberto Machado. 25.ed. São Paulo: Graal,
2012. p. 45.
11 DELEUZE, Gilles. Conversações. Tradução: Peter Pál Pelbart. 3.ed. São Paulo: Editora 34, 2013. p.
219-220.
12 Ibid., p. 223-224.
13 Ibid., p. 225.
14 Ibid., p. 227.
15 Diante do papel que desempenha, na medida em que acaba impondo um modo de vida, um modelo
de indivíduo adequado ao regime vigente, determinando como as pessoas irão se comportar, como
deverão pensar, falar, se vestir e inclusive como se posicionar politicamente, resta evidente que a
mídia exerce papel decisivo na formação do senso comum, o que acaba lhe colocando na condição de
um poderoso instrumento de controle. É preciso lembrar ainda que a mídia exerce coerção sobre a
coletividade através do entretenimento que substitui com eficácia qualquer modo violento de
9

10
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também por ser uma ferramenta de produção do homem, conforme será explicado. Assim,
faz-se necessário identificar em que medida o homem contemporâneo é afetado com a
mídia, sobretudo com as novas mídias, bem como apresentar os principais traços desse novo
cenário, especialmente no que se refere às relações interpessoais.

2. O HOMEM MÍDIA: A PROBLEMÁTICA DO AMOR OU O HOMEM
PROBLEMÁTICO?
Harold Lasswell atribuiu diversas funções à mídia, descrevendo-a não apenas como
responsável pela articulação dos diversos seguimentos da sociedade, mas também como
responsável pela vigilância sobre o meio social e pela continuidade do sistema vigente
através da transmissão da herança cultural de uma geração para a outra.16 Dentro desse
prisma, resta claro que a mídia sempre foi determinante para o estabelecimento do padrão
de comportamento dos indivíduos, servindo, consequentemente, como um poderoso
instrumento de controle. Assim, considerando, sobretudo a evolução dos dispositivos
tecnológicos que ampliaram o poder da mídia, busca-se, aqui, identificar em que medida os
indivíduos estão sendo influenciados pela mídia no contexto atual, bem como os impactos
causados por essa nova realidade nas relações sociais.
A mídia sempre foi um instrumento a serviço do poder biopolítico, tendo em vista
que sempre foi um instrumento utilizado para criar novas subjetividades e que
desempenhou papel fundamental para a definição do modo como os indivíduos encaram o
mundo e como interagem uns com os outros.17 No contexto das democracias liberais, onde
o poder sempre tentou modelar a conduta das pessoas através da influência direta em seus
sentimentos, crenças e valores, buscando fazer com que os mesmos reconhecessem a si
mesmos como sujeitos capazes de decidir sobre seus destinos através de suas escolhas
(realidade que Rose definiu como etospolítica),18 a mídia sempre foi um instrumento de
controle essencial, sendo que com o avanço do século XX, tornou-se cada vez mais
responsável por determinar como os indivíduos falam, se vestem, se relacionam, etc.
Em tempos atuais, a mídia estreitou ainda mais seus laços com os indivíduos. É que
a evolução das ciências e das técnicas possibilitou o surgimento de novos dispositivos que
permitem a comunicação instantânea, ferramentas que alteraram sobremaneira o modo de
viver e de trabalhar.19 As novas mídias surgiram como produto da fusão entre a informática
e as redes internacionais de telecomunicação, tendo como principal característica a
interatividade, distinguindo-se das mídias tradicionais (jornal, rádio e televisão) também
por não respeitar limites territoriais e por sua flexibilidade, já que termina com a distância
entre os emissores e os receptadores de informação.20

coerção. (MERTON, Robert K.; LAZARSFELD, Paul F. Comunicação de massa, gosto popular e a
organização da ação social. In: ADORNO et. al. Teoria da cultura de massa. São Paulo: Paz e Terra,
2000. p. 109-110.)
16 Ver LASSWELL, Harold. Estrutura e função da comunicação na sociedade. In: COHN, G.
Comunicação e Indústria Cultural. São Paulo: Pioneira, 1972.
17 Hardt e Negri sustentam que, atualmente, o regime de biopoder consiste numa forma de governo
destinada não apenas a controlar a população, mas a produzir e a reproduzir todos os aspectos da
vida social, cenário onde a mídia visivelmente exerce papel fundamental. (HARDT, Michael; NEGRI,
Antonio. Multidão. Rio de Janeiro: Record, 2014. p. 34.)
18 Para Nikolas Rose, a etospolitica diz respeito às auto-técnincas pelas quais os seres humanos
deveriam julgar a si mesmos e intervir em si mesmos para se tornarem melhores do que são,
concepção que se refere as escolhas do estilo de vida a ser adotado, da tomada de consciência em
relação a responsabilidade para com o futuro, dentre outras. (ROSE, Nikolas. A política da própria
vida. Biomedicina, poder e subjetividade no século XXI . São Paulo: Paulus, 2013. p. 45-46.)
19 FAYARD, Pierre. O jogo da interação; Informação, comunicação e estratégia. Caxias do Sul: EDUCS,
2000. p. 35.
20 Ibid. p. 111-112.
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Conforme já salientamos, a mídia sempre foi eficaz em fabricar novos territórios e
novas subjetividades, influenciando o comportamento humano em seus mais diversos
âmbitos, inclusive modificando as relações na medida em que criou novos estilos de vida,
produzindo modelos de identidade facilmente assimiláveis, cuja adesão dos indivíduos é
garantida por meio de uma “coerção” realizada através do marketing, no sentido de que não
aderir as novas tendências comportamentais configuraria, praticamente, uma morte social
por exclusão, humilhação e miséria.21
Nesse aspecto, o trabalho de Sloterdijk é de grande valia para ilustrar essa nova
mecânica de exclusão imposta pela mídia no contexto contemporâneo, pois, a figura do
indivíduo que no passado era excluído por não saber ler e escrever, diante das novas bases
de relação entre as pessoas, foi substituída pela do indivíduo que não sabe manusear os
dispositivos que possibilitam o acesso à internet.22
É curioso pensar que durante muito tempo a indústria cultural incentivou a fantasia
de que, no futuro, o homem se transformaria em uma espécie de ciborg, um ser cujo corpo
seria metade orgânico e metade mecânico, equipado com modernos instrumentos de
comunicação, na medida em que os avanços da medicina se encaminharam para outra
direção. Entretanto, os progressos das ciências em relação à manipulação de genes e as
novas tecnologias de incrementação molecular sinalizam que o corpo humano não será
hibridizado com equipamentos mecânicos, mas será tornado mais resistente às intempéries
da vida em seu nível orgânico, por meio de manipulação genética.23 Desse modo, mesmo que
os novos instrumentos de comunicação ainda não tenham sido reduzidos a micro-chips ou
a dispositivos nanotecnológicos instalados sob a pele dos indivíduos, entendemos ser
oportuna a seguinte reflexão: o tão sonhado homem do futuro, ou melhor, o homem de hoje,
diante da naturalização da comunicação em seu cotidiano, não poderia ser denominado de
“Homem Mídia” ?!
Considerando que em nosso tempo os indivíduos não são mais apenas receptores
passivos das informações produzidas pela mídia tradicional, já que além de reverberar os
dados produzidos pelos veículos de comunicação as pessoas em geral também produzem e
publicam informações sobre fatos presenciados em suas vidas, inclusive invertendo o antigo
processo, tendo em vista que os veículos de comunicação tradicionais cada vez mais fazem
uso das informações produzidas por pessoas que estão fora do campo jornalístico.
Para pensar esse quadro, importante indagar de que forma o novo homem (como se
sabe, inserido no contexto do hiper-consumo24) passou a se relacionar com seus
semelhantes. Com a evolução dos meios de comunicação, nos parece bastante atual a
descrição de Deboard25 a respeito do que ele denominou como sociedade do espetáculo.
Não é à toa que que as pessoas aderem a um tipo de comportamento em que a exposição é
a sua marca. Registram e tornam públicas experiências que se limitariam ao âmbito da vida
privada. Como exemplo, podemos mencionar o caso dos indivíduos que comparecem a um
concerto musical e se dedicam mais a fotografar e filmar o evento por meio de seu telefone
celular do que apreciar o espetáculo que se realiza diante de seus olhos. Dentro desse novo
estilo de vida, até mesmo o beijo, antes próprio de um momento íntimo, agora é planejado,
21 PELBART, Peter Pál. A comunidade sem comunidade. In: PACHECO, Anelise; COCCO Giuseppe; VAZ,

Paulo. O trabalho da multidão. Império e resistências. Rio de Janeiro: Gryphus: Museu da República,
2002. p. 110.
22 SLOTERDIJK, Peter. Regras para o parque humano. Uma resposta à carta de Heidegger sobre o
humanismo. Tradução: José Oscar de Almeida Marques. 3.ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2000. p.
10-14.
23 ROSE, Nikolas. A política da própria vida. Biomedicina, poder e subjetividade no século XXI . São
Paulo: Paulus, 2013. p. 37.
24 LIPOVETSKY,Gilles. A Felicidade Paradoxal. Trad. Maria Lúcia Machado. São Paulo: Ed. Companhia
das Letras, 2007. p. 44.
25 Ver DEBOAD, Guy. A sociedade do espetáculo. Comentários sobre a sociedade do espetáculo.
Tradução: Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
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repetido inúmeras vezes como se fosse uma cena de filme, para ser devidamente
fotografado e posteriormente lançado em uma rede virtual e ser capitalizado por meio de
likes. Em geral, tal novo modo de agir transformou nossa sociedade. Parece ter razão
Bauman ao empregar a expressão “sociedade confessional”. Nas palavras do sociólogo:
Vivemos numa sociedade confessional, promovendo a auto-exposição
pública ao posto de principal e mais disponível das provas de existência
social, assim como a mais possante e a única eficiente. Milhões de
usuários do Facebook competem para revelar e tornar públicos os
aspectos mais íntimos e inacessíveis de sua identidade, conexões sociais,
pensamentos, sentimentos e atividades.26
Evidentemente, a evolução constatada em todos os âmbitos da vida no contexto
chamado pós-moderno proporcionou aos homens – em nível global- oportunidades bem
maiores de ter uma existência mais segura e gratificante do que em tempos passados.
Contudo, a chegada dos novos tempos também demostrou um lado perverso,27 uma vez que
além de acentuar problemas já existentes, como a exclusão social inerente ao nosso modo
de vida capitalista, modificou radicalmente as relações humanas, pautando-as pela lógica de
consumo28. Parece não ser possível se desvincular desse padrão, o próprio exercício do
desejo se torna algo como um dever civil, o que alguns psicanalistas definiram como sendo
a imposição de gozar a qualquer preço29. Nesse sentido, Sloterdijk sustentou que a antiga
figura do escravo na condição de homem infeliz foi substituída pela figura do indivíduo
perdedor,30 estigma que paira sobre as pessoas que não aderem ao aos novos estilos de vida.
Visivelmente, as novas mídias ensinaram os homens a se relacionarem de um modo
diferente, acentuando ainda mais a individualidade,31 erradicando diversos pressupostos
da vida em comunidade. As relações mantidas através das redes sociais são o melhor
exemplo, uma vez que possibilitam o fácil rompimento unilateral das relações por um
simples descontentamento32. Ora, em uma realidade em que os indivíduos pensam ter até
cinco mil amigos, perder um deles, certamente, não fará a mínima diferença. A fragilidade
dos relacionamentos é um problema que se agrava mais ainda em relação à chamada
“Geração Y”, a geração que nasceu após o advento da internet, composta por indivíduos
acostumados a se comunicar em tempo real, “mestres inigualáveis na arte de surfar nas
vastidões infinitas da internet, e também em ‘estar conectado’”. Eles são a primeira geração
a avaliar o número de “amigos”, nome pelo qual chamam seus companheiros de conexão, às
centenas, quando não aos milhares,33 equiparando seres humanos a objetos descartáveis.
No novo contexto, as relações amorosas também são profundamente afetadas. Se
anteriormente as pessoas permaneciam casadas por décadas, hoje, muitas vezes, as relações
amorosas duram apenas dias. Evidentemente, a mídia, auxiliada por toda a indústria
cultural, ao longo das últimas décadas, nos ensinou a manter relações amorosas de uma
forma diferente do que ocorria no passado. Após o surgimento das sociedades em redes, nas
quais milhares de pessoas cruzam virtualmente por nossas vidas todos os dias, esses tipos
BAUMAN, Zigmunt; DONSKIS, Leonidas. Cegueira moral. A perda da sensibilidade na modernidade
líquida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 71
27 GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991. p. 17.
28 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Edição 70, 2010. p. 18-215.
26

29
30 SLOTERDIJK, Peter. Ira e tempo. Ensaio político-psicológico. Tradução:

Marco Casanova. São Paulo:
Editora Liberdade, 2012. p. 58-53.
31 Slavoj Zizek sustentou que, em nosso tempo, a distância entre os indivíduos pode ser considerado
um direito humano central. ZIZEK, Slavoj. Violência. Lisboa: Relógio D’Água, 2009. p. 44.)
32 BAUMAN, Zigmunt; DONSKIS, Leonidas. Cegueira moral. A perda da sensibilidade na modernidade
líquida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 179
33 Ibid., p. 183-184.
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de relações tornaram-se ainda mais frágeis. Se antes as pessoas lutavam para manter seus
relacionamentos por uma série de questões, algumas que inclusive foram afrouxadas diante
da possibilidade do divórcio e da justa valorização da mulher (lembrando que até bem
pouco tempo atrás a mulher divorciada era mal vista pela sociedade), no presente, qualquer
mínimo incômodo é motivo para o fim de uma relação ou para a substituição do parceiro
por outro que se encontra disponível nos sites de relacionamentos. Dentro dessa lógica,
segundo Bauman, até mesmo o conceito de amor restou modificado, na medida em que
apaixonar-se e desapaixonar-se, tornou-se uma situação passível de repetição.34 Nas
palavras do autor:
[...] em nossa época cresce rapidamente o numero de pessoas que tendem
a chamar de amor mais de uma de suas experiências de vida, que não
garantiram que o amor que atualmente vivenciam é o último e que têm a
expectativa de viver outras experiências como essa no futuro.”
No contexto contemporâneo, até mesmo a definição de amor restou modificada,
conforme podemos observar na perda de sentido da velha frase romântica “até que a morte
nos separe”, já que hoje, fatos infinitamente menos graves que a morte justificam o
rompimento. No contexto marcado pela volatilidade, basta apenas que uma das partes se
mostre indisposta a comparecer a uma festa ou a qualquer tipo de ritual social com seu
parceiro, por exemplo, para que reste justificado o fim do relacionamento, tendo em vista
que, além da individualidade imperar sobre todas as outras coisas, torna-se relativamente
fácil arranjar outro parceiro disposto a tudo, pelo menos por algum tempo. Na concepção
de Bauman, ao contrário do que ocorria no passado, quando o amor era menos banalizado
e por isso mais valorizado, atualmente os elevados padrões do amor foram rebaixados para
que mais pessoas pudessem desfrutar desse tipo de experiência. A realidade demonstra que
cada vez mais as pessoas experimentam um número maior de relacionamentos amorosos
durante suas vidas, sendo comum, inclusive, que relações sexuais casuais sejam
denominadas de “fazer amor”. Logicamente, a assiduidade desse tipo de laço social parece
ter tornado os homens habilidosos em se relacionar de forma despreocupada e fugaz.35 Se
o amor verdadeiro consiste em cuidar e estar a serviço do outro, em um sentimento que
sobrevive somente através da alteridade, sendo algo bem maior do que o simples desejo, 36
a decadência das relações (verdadeiramente) amorosas em nosso tempo parece ser
evidente. Os indivíduos hoje parecem ter aprendido e se acostumado às vantagens
resultantes das “relações de bolso”, ou seja, das relações “doces” (a doçura desse tipo de
relação reside justamente em sua fugacidade, uma vez que ninguém precisa desviar de seus
objetivos pessoais para ceder às necessidades do outro, bem como na conveniência que
reside no não envolvimento e, consequentemente, na proteção contra qualquer tipo de
sofrimento) e de curta duração, que não necessitam de nenhum esforço, doação ou
sacrifícios para serem aproveitadas37.
Chegamos ao ponto sintomático em que relações humanas se equiparam a relações
de consumo e isso corresponde a problemática que a avançar em mais um ponto, levandonos ao estudo da antropotécnica e do ocaso do humanismo.

BAUMAN, Zigmunt. Amor líquido. Sobre a fragilidade dos laços humanos. Tradução: Carlos Alberto
Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. p. 18.
35 Idem.
36 Ibid., p. 24.
37 Ibid. p. 36-37.
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3. DAS RELAÇÕES DE CONSUMO À ANTROPOTÉCNICA: O OCASO DO
HUMANISMO
Desde os gregos, o humanismo é considerado por Peter Sloterdijk como uma técnica
de domesticação do homem pela leitura. Na atualidade, contudo, a cultura humanista é
declarada ineficiente enquanto técnica educadora38. Daí a hipótese de a genética ser uma
das mais eficientes antropotécnicas da atualidade. Entende-se por antropotécnica todo tipo
técnica político-cultural que visa a produzir o humano, modelando suas características mais
elementares, em especial incidindo sobre sua tendência à desinibição, bem como sobre sua
potencialidade intelectual rumo à contenção da violência – isto é, sua capacidade inibidora.
São, para se ter alguns exemplos, as regras de parentesco, de casamento, de comportamento
ou de vestimenta; as técnicas de educação; as técnicas punitivas; os mecanismos ou
estratégias de controle (bio ou zoopollítico) de natalidade e populacional, etc. Neste sentido,
com o uso dos meios de entretenimento de massas – rádio, televisão e redes-, Sloterdijk
percebeu uma nova forma de organização da vida em sociedade, resultando numa nova
organização da linguagem. O centro de influência cultural que antes pertencia à Europa (de
Colombo a Hitler), desde o final da segunda grande guerra mundial pertence aos EUA, quem
coordena o formato a cultura ocidental contemporânea. A cultura do consumo associada às
novas mídias estaria a abrir as portas para a desinibição. Daí um dos grandes motivos da
violência na atualidade.
Entretanto, quem se perguntar pelas consequências da cultura humanista,
realmente, chegaria a louvá-la? O paradoxo está no fato de, com sua incessante insurgência
contra a desinibição, o humanismo não foi capaz de eliminar o quinhão de violência, por
assim dizer, próprio do humano. É certo que nos períodos de maior barbárie o homem foi
soberbamente enaltecido e toda ação política foi levada a cabo pela força de um discurso de
ideal de dignidade. Heidegger mesmo (com todo o seu comprometimento político), numa
tentativa de reinserção no espaço filosófico, sustentou que humanismo e fascismo são duas
faces da mesma moeda39. Neste sentido, a cultura que encontrou na leitura uma técnica
relativamente eficiente para a dominação dos agregados humanos fomentou processos de
seleção numa fratura que dividiu letrados de iletrados, os animais que sabem ler e os que
não sabem. Com isso, a cultura educadora leva a diante um projeto de seleção da espécie
humana. Quer dizer que, se a seleção de um grupo específico continua a mesma de outrora,
os chamados perdedores da história, o processo de dominação não modifica a verdadeira
lógica de funcionamento da vida em sociedade.

CONCLUSÃO
Com base no que foi apresentado, poder-se-ia falar de uma sociedade pósdisciplinar, pós-humanista, pós-ideológica? Chegamos ao fim da história? Não há mais
alternativas à violência?
Torna-se quase ingênuo, ou má-fé, creditar legitimidade às ideologias do pós,
fortemente, propagadas por teóricos que apresentam seus diagnósticos do presente
histórico. A ideologia40 pós, que segue de mãos dadas a argumentação ideológica do fim da
SLOTERDIJK, Peter. Regras Para o Parque Humano: uma resposta à ‘Carta Sobre o Humanismo’.
Tradução de Manuel Resende. Coimbra: Angelus Novus, 2007. ROMANDINI, Fabián Ludueña. La
Comunidad de los Espectros. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2010. ELLUL, Jacques. La Edad de la Técnica.
Tradução de Joaquim Sirera Riu y Juan León. Barcelona: Octaedro, 2003. pp. 7-10. 38 SLOTERDIJK,
Peter (2001a). El hombre operable: Notas sobre el estado ético de la tecnología génica. Revista
ARTEFACTO, 4: 91-105. Disponível em: www.revista-artefacto.com.ar/revista/nota/?p=91.
Conferência de 19 de maio de 200, no Centro de Estudos Europeos (CES) da Universidade de Harvard,
Estados Unidos.
39 HEIDEGGER, Martin. Carta Sobre o Humanismo. Tradução de Rubens Eduardo Frias. São Paulo:
Centauro, 2005.
40 SLOTERDIJK, Peter. Crítica de la Razón Cínica. Tradução de Miguel Ángel Veja. Ed. Siruela, 2007.
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história, é também um desejo de morticínio, de aniquilação de sentido cuja intenção
neoconservadora não é outra senão a de simular a ruptura com o passado e com a tradição
a fim de instituir um marco zero para o estabelecimento de uma nova ordenação de sentido.
O que existe, contudo, são novos fundamentos para a legitimação inquestionável de velhas
ações políticas da seleção e da domesticação do humano por meio da cultura do consumo e
das mídias. Pós-história, pós-humano, pós-ideologia, pós-disciplinar, enfim, são
significantes de uma astuta artimanha que pretende soterrar as antigas ferramentas de
consolidação de uma estrutura, cujos interessados, uma pequena porção contida num
castelo de vidro, insistem na manutenção dos seus privilégios naturalizados e produtores
de um círculo vicioso da violência que lança grande parcela de seres humanos ao lamaçal da
miséria existencial. Quando (desde a carta dialogal escrita por Platão e destinadas a
estadistas letrados, no texto Político) o humanismo manteve o cínico padrão de legitimar
um duplo perverso no uso psicopolítico de seus enunciados contidos em livros fundadores
da cultura, procurando desenvolver e aprimorar todo tipo de ferramentas para a
domesticação eficiente do ser, estaríamos, realmente, tão distantes desta tradição ao
falarmos do homem mídia e duas características como que ontologizadas? Mais acertado
parece falar-se de numa herança cultural, tal como os romanos foram herdeiros dos gregos
e a cultura europeia foi herdeira dos romanos. O deslocamento cultural, por óbvio, trouxe
novos parâmetros. Contudo, a divisão entre domesticadores e domesticados permanece,
sem qualquer abalo significativo com conclamada a transição do modelo disciplinar ao
modelo do controle. Em todos os quadros, a domesticação do ser se mantém, pois esta
pertence às práticas humanistas, que rejeitam o negativo, a animalidade do humano, mesmo
que se fale de uma nova ordem, mesmo que a atual lógica do controle produza o chamado
homem mídia.

BIBLIOGRAFIA
BAUMAN, Zigmunt; DONSKIS, Leonidas. Cegueira moral. A perda da sensibilidade na
modernidade líquida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
BAUMAN, Zigmunt; DONSKIS, Leonidas. Cegueira moral. A perda da sensibilidade na
modernidade líquida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
BAUMAN, Zigmunt. Amor líquido. Sobre a fragilidade dos laços humanos. Tradução: Carlos
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Edição 70, 2010.
DEBOAD, Guy. A sociedade do espetáculo. Comentários sobre a sociedade do espetáculo.
Tradução: Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
DELEUZE, Gilles. Conversações. Tradução: Peter Pál Pelbart. 3.ed. São Paulo: Editora 34,
2013.
ELLUL, Jacques. La Edad de la Técnica. Tradução de Joaquim Sirera Riu y Juan León.
Barcelona: Octaedro, 2003. pp. 7-10.
FAYARD, Pierre. O jogo da interação; Informação, comunicação e estratégia. Caxias do Sul:
EDUCS, 2000.
FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. Tradução: Maria Ermantina Galvão. São Paulo:
Martins Fontes, 2005.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Tradução: Roberto Machado. 25.ed. São Paulo:
Graal, 2012.
GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991.
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Multidão. Rio de Janeiro: Record, 2014.

– 1879 –

HEIDEGGER, Martin. Carta Sobre o Humanismo. Tradução de Rubens Eduardo Frias. São
Paulo: Centauro, 2005.
LASSWELL, Harold. Estrutura e função da comunicação na sociedade. In: COHN, G.
Comunicação e Indústria Cultural. São Paulo: Pioneira, 1972.
LIPOVETSKY,Gilles. A Felicidade Paradoxal. Trad. Maria Lúcia Machado. São Paulo: Ed.
Companhia das Letras, 2007.
MERTON, Robert K.; LAZARSFELD, Paul F. Comunicação de massa, gosto popular e a
organização da ação social. In: ADORNO et. al. Teoria da cultura de massa. São Paulo: Paz e
Terra, 2000.
PELBART, Peter Pál. A comunidade sem comunidade. In: PACHECO, Anelise; COCCO
Giuseppe; VAZ, Paulo. O trabalho da multidão. Império e resistências. Rio de Janeiro:
Gryphus: Museu da República, 2002.
ROMANDINI, Fabián Ludueña. La Comunidad de los Espectros. Buenos Aires: Miño y Dávila,
2010.
ROSE, Nikolas. A política da própria vida. Biomedicina, poder e subjetividade no século XXI
. São Paulo: Paulus, 2013.
SLOTERDIJK, Peter. Crítica de la Razón Cínica. Tradução de Miguel Ángel Veja. Ed. Siruela,
2007.
SLOTERDIJK, Peter (2001a). El hombre operable: Notas sobre el estado ético de la tecnología
génica. Revista ARTEFACTO, 4: 91-105. Disponível em:
http://www.revista-artefacto.com.ar/revista/nota/?p=91. Conferência de 19 de maio de
200, no Centro de Estudos Europeos (CES) da Universidade de Harvard, Estados Unidos.
SLOTERDIJK, Peter. No mesmo barco. Ensaio sobre a hiperpolítca. São Paulo: Estação
Liberdade, 1999.
SLOTERDIJK, Peter. Regras Para o Parque Humano: uma resposta à ‘Carta Sobre o
Humanismo’. Tradução de Manuel Resende. Coimbra: Angelus Novus, 2007.
ZIZEK, Slavoj. Violência. Lisboa: Relógio D’Água, 2009.

– 1880 –

Tiago Cassoli1
RESUMO: A proposição deste artigo é apontar como campo de problematização a presença
dos palhaços em organizações hospitalares, pois entendemos que tais intervenções visam a
produção de ofertas de conteúdos relacionados às práticas discursivas da psicologia, e os
efeitos de objetivação destas ações oferecem novas materialidades para os atuais processos
de subjetivação dos indivíduos e para o surgimento de formas de racionalidades políticas,
conceito que Foucault lança para pensar os saberes que se propõem a um governo das
condutas humanas. Para essa discussão, tomamos, como material de análise, as práticas
discursivas da psicologia a respeito do palhaço de hospital que respondem a certas
demandas das organizações não governamentais. Essas práticas surgem na década de
oitenta, nos Estados Unidos da América, e, a partir dos anos noventa, consolidaram-se nos
hospitais do Brasil e em vários outros países do mundo. Trabalharemos, pois, neste texto,
com a hipótese de que o riso emerge nestas intervenções como elemento de uma estratégia
de governança das condutas humanas em que a atuação do palhaço é uma tática para o
processo de humanização da saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde, Riso, Hospitais
ABSTRACT: The purpose of this article is to point out how problematic field as the presence
of clowns in hospitals, because we believe that the effects of these actions by objectifying
knowledge of psychology provide a new material for the current processes of subjectivity
and the emergence of forms of political rationality, a concept that Foucault launches to think
the knowledge that propose a government of human conduct. For both, we took for analysis
the discursive practices of psychology about hospital clown that respond to the goals of nongovernmental organizations. The practices analyzed arise in the eighties in the United States
of America, and from nineties on, they were consolidated in hospitals in Brazil and
worldwide. We have as main hypothesis that laughter emerges in these interventions as an
element of governance strategy of behavior nowadays, where the clown is a tactics to the
process of humanization of health.
KEYWORDS: Health, Laughter, Hospitals

1 INTRODUÇÃO
O texto possui o objetivo de problematizar o saber psicológico tendo como principal
recorte de análise a relação deste com o riso e o palhaço nos estabelecimentos hospitalares,
como foi seu processo de objetivação pelo saber psicológico? A tese apresentada nesta
pesquisa de doutorado é o riso como alvo da Biopolítica2 e uma experiência normatizada
pelo saber médico e psicológico na atualidade.
O campo de análise compõe-se de 1) práticas discursivas, dentre as quais aquelas
produzidas pela “Ong” Doutores da Alegria, como relatórios, livros e artigos que trabalham
com palhaços de hospital e 2) pelas práticas produzidas pelo programa de extensão
universitária Enfermaria do Riso, descritas na tese de doutorado “Os Palhaços de hospitais”
(ACHCAR,2007) e pelo projeto ‘Operação Nariz Vermelho, Portugal. Este projeto é
integrante de uma rede internacional que trabalha com o palhaço em hospital citada pela
Pesquisa Palhaços em Hospitais Brasil/Mundo (2003) realizada pelo Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento da “ONG” Doutores da Alegria.
1
2

Doutorado em Psicologia UNESP/Assis, professor adjunto da Universidade Federal Goiás – UFG.
Ver Foucault,2008.
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Escolhemos esses materiais, pois entendemos que estes evidenciam a relação, como
ela ocorre, entre o saber psicológico e as ações do palhaço de hospital, numa tentativa de
legitimá-lo como interventor ou “cuidador” na instituição saúde3.
Frente a esses enunciados e práticas, tomamos uma posição estratégica de análise
que se assemelha ao que Foucault (1992) denomina de um caminhar de lado, como os
“caranguejos”, levantando linhas, fissuras, fragmentando o que emerge nos discursos de
modo uniforme e contínuo. Propomo-nos a mapear os efeitos de superfície dos embates
entre as coisas, entre os discursos, os procedimentos, ou mesmo, entre as lutas dos médicos
e dos pacientes quanto ao governo das condutas nos hospitais.
Para tanto realizamos alguns recortes históricos. O primeiro deles é a história do
riso no campo da ética, pois a experiência de rir está, segundo Aristóteles, no campo dos
prazeres - o recorte é entre a época clássica e surgimento do cristianismo, que institui
práticas de controle e de punição ao riso ritualístico e profano presentes nas práticas pagãs,
culminando no fim do riso brutal e selvagem. Em seguida apresentamos breves recortes
históricos a respeito das práticas dos hospitais e dos cômicos. E por fim, algumas práticas
de formação do palhaço de hospital e sua relação com o saber psicológico.
O problema em evidência consiste em descrever como a experiência do riso se
produz no interior de certos regimes de saber e poder que o tomam como uma experiência
perigosa.
Outra questão ainda se impõe para discussão: como se tornou possível a presença
dessa relação entre o riso e o saber psicológico, para quem o riso é regido por funções
psicológicas e sua expressão proporciona saúde ao indivíduo?
Propomos, então, como eixo de análise, certas práticas discursivas e não discursivas
que inscrevem a relação triádica entre riso/ética/saúde no governo das condutas,
principalmente aquelas que almejam o status de ciência e que dizem respeito às relações
com os prazeres, a alma e o desejo. Queremos saber a que interesses respondem os saberes
que objetivaram o riso numa experiência segura e inofensiva, quais são suas alianças e qual
é sua relação com as estratégias para o governo das condutas.
Nossa perspectiva de trabalho se inscreve, portanto, no interior de um problema que
Foucault (2010) denominou de racionalidade política, produzida pela trajetória da
objetivação dos efeitos do riso e da ação do palhaço pelo saber “psi” e as práticas de cuidado
que se relacionam com outros domínios como a arte e a cultura pelo processo de
humanização das práticas da saúde.
Para Foucault (2003, p.319), “a racionalidade é o que programa e orienta o conjunto
da conduta humana. Há uma lógica tanto nas instituições quanto na conduta dos indivíduos
e nas relações políticas. ”
De acordo com o Ministério da Saúde do governo brasileiro “além da inserção de
arte, cultura e lazer nos hospitais, várias outras iniciativas ajudam a humanizar um
ambiente. (BRASIL,2010)
Nesse sentido, os conteúdos discursivos analisados respondem a uma estratégia
política dadas pelas diretrizes da Política Nacional de Humanização, que por sua vez, são
orientadoras das ações dos palhaços nos hospitais. Tentamos focar nesse objeto sua
especialidade, sua expertise, ou seja, estas práticas buscam resolver um determinado tipo
de problema. Que problema é este? O que estas intervenções buscam instituir em seus
procedimentos, objetivos, resultados e qual sua relação com a produção do saber
psicológico neste processo de institucionalização do riso e do palhaço no interior das
práticas de cuidado. Portanto, há um investimento da Biopolítica na efetuação de
tecnologias relacionais, que produzem a relação do individuo com o outro e consigo mesmo
– a partir da ação dos palhaços e tendo o riso como uma terapêutica.
Entendemos instituição assim como a Análise Institucional, como um conceito, que legitima certas
práticas e imprimem no campo social um direcionamento político.
3
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2 DOS SABERES DO RISO NO DOMÍNIO DA ÉTICA
Na transição de uma ética grega para uma ética cristã há uma mudança em relação
à substância ética, passa-se da aphrodisia para os pecados da carne. Ou seja, a relação com
o prazer, que dava ao grego o sentido da vida, começa a ser desqualificada como a origem
de um erro. A substância ética grega- os prazeres- trabalhada nas práticas de si, não era
alvo de uma decifração interior, mas de um trabalho ético que visava a vida na polis e a uma
estética para a vida- a vida bela ou a vida filosófica.
Com o surgimento da consciência cristã começa a surgir uma perseguição aos
prazeres do corpo, fruto da carne oposto à alma. O prazer se opõe à alma e deve ser
decifrado, ou seja, deve-se interrogar se ele separa de Deus ou não. O prazer no mundo
cristão surge como alvo de uma tecnologia de extração da verdade de si próprio que será
obtida no interior de certos procedimentos: tomá-lo como objeto, negá-lo, separá-lo de sua
força e decifrá-lo a fim de impor-lhe um sentido e uma direção que lhe são estranhos. As
práticas confessionais são uma tecnologia gregária cristã de enfraquecimento de si ao negar
os instintos, e oferecer a salvação.
Foucault (2001) escreve como o domínio dos prazeres começa a ser cercado pelos
discursos filosóficos platônicos e aristotélicos, assim como no início do cristianismo com os
filósofos da Patrística. Esse cercamento inicia-se na antiguidade, mas é retomado pela Igreja
Católica através do dispositivo da pastoral, em que o cristão é obrigado a confessar seus
prazeres carnais. O prazer torna-se discurso, organizado em obras teológicas, tratados e
manuscritos que depois será exaustivamente solicitado pelas ciências sexualis. É a partir da
confissão dos prazeres da carne que surge uma proliferação discursiva a respeito dele, em
que o cristão, ao se confessar, constrói a consciência interiorizada e culpada, a partir da qual
tentará avaliar se sua ação prazerosa é pecado ou não. Porém, ele não terá condições de
fazer isso sozinho, precisará de um intermediário- o confessor ou diretor de consciência.
A ética cristã separa a vontade do prazer. O que era materialidade do trabalho da
ética da vontade, os prazeres – alvo das práticas de si – tornam-se, nas práticas confessionais
cristã, algo que deve ser decifrado por outrem, porém, esse ato não pertence mais ao homem
e sim àqueles que escutam e avaliam o discurso daquele que confessa seus prazeres. Ao se
confessar ao padre emerge para o cristão uma verdade discursiva a respeito de si mesmo,
extraída de seu prazer, que já não é mais o prazer, mas o desejo (que está separado do
indivíduo e não é mais controlado pela vontade) a matéria do trabalho ético cristão: o desejo
e os pecados da carne.
Partimos da tese que o riso como um campo de experiência do homem não se realiza
como algo inato, mas como uma construção histórica do processo de civilização, uma
invenção de diferentes domínios discursivos que determinam certa verdade na forma do
homem se relacionar consigo mesmo e com os prazeres.

3 O RISO DO BOM CRISTÃO
Há, neste recorte histórico, a produção de um conjunto de sistemas de regras para
regular a conduta humana, e o riso é um destes campos de intervenção. A partir do século
XII, a escolástica romana instaura uma pedagogia do riso que inscreve para o homem uma
espécie de aceitação de um tipo de riso comedido e educado (BAKHTIN,1999). Verifica-se
neste processo histórico a emergência da experiência do riso no interior de um processo de
objetivação das condutas humanas.
Assim, se efetivam algumas das rupturas em relação a um modo de se valorar e
experienciar o riso no interior das normas de conduta. Surge, então, um estatuto de verdade
sobre o riso. Nessa direção, o riso é um campo de significação e está inscrito como objeto de
estudo por vários domínios de verdade, dentre eles a filosofia e a ética. “O riso é um caso
muito sério para ser deixado para os cômicos. É por isso que, desde Aristóteles, hordas de
filósofos, de historiadores, de psicólogos, de sociólogos e de médicos, que não são nada
bobos, encarregaram-se do assunto” (MINOIS, 2003, p.15 ). A experiência do riso e sua
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relação com os regimes de verdade está diretamente ligada a um governo das condutas dos
prazeres/desejo e por um domínio moral, quando se avalia se aquele prazer proporcionado
pelo riso é bom ou não, se é justo ou não, se é um pecado ou uma salvação.
Se na Grécia antiga o riso era uma experiência limite que permitia ao homem, em
determinados rituais sagrados e pagãos, viver seus instintos mais selvagens, perigosos e
cruéis, a fim de repor ao mundo seu caos e sua fúria, com o desenvolvimento das cidades e
o sistema jurídico que as rege, a partir do século V a.c, o riso começa a ser objeto de reflexão
de discursos filosóficos e jurídicos, por meio de leis, normas e regras de conduta que visam
a racionalizar esta experiência, a propô-la para o entendimento, a fim de dominá-la e limitála(MINOIS, 2003).
Segundo este autor, o riso então adquire uma dimensão de trabalho ético que diz
respeito ao domínio das paixões (principalmente a partir de Platão) e, nesse processo, esta
experiência limite sofre uma modificação em seu sistema de regras em busca de uma lógica
que, a todo custo, pretende civilizá-la, delimitá-la em um lugar seguro, inofensivo e
psicológico, em acordo com as regras da polis.
Com o advento do cristianismo a experiência do riso cruel e perigoso (uma
exterioridade), torna-se a experiência do desejo, da concupiscência, do pecado e da culpa
frente aos olhos de Deus.
A definição de Aristóteles de que o riso é próprio do homem, pertence a sua essência,
encontrou guarida nos debates dos mestres das universidades do século XIII, aparecendo
nos textos dos escolásticos e dos filósofos universitários. O riso, agora um atributo dos
modos de ser da alma, emerge como um dos elementos alvo das regras de conduta e de
avaliação, direção e correção da consciência: como ser um bom cristão? Sou um bom
cristão? O riso passa a ser vivido como objeto da consciência e da ética cristã. Sai de práticas
ritualísticas ou eróticas para ser vivido em uma interioridade psicológica.
Segundo o historiador Macedo (2000), essa racionalidade fundamentada pela ética
cristã propõe-se a demarcar fronteiras bem definidas entre gestos aceitáveis ou
condenáveis no mundo dos homens. Compreende-se, pois, a insistência na condenação do
riso desmedido, do riso de sarcasmo, zombaria ou deboche. Visa-se a manter sob controle
atitudes que possam colocar em risco o equilíbrio das boas maneiras, isto é, aquelas
condizentes com o espírito cristão.
São Tomás de Aquino, um dos principais pensadores do cristianismo medieval, na
Suma Theologiae, defendeu a licitude do lúdico e do jogo, insistindo no argumento segundo
o qual o prazer alegre e humorístico era necessário ao ser humano. Há com ele uma relação
entre o riso e a ideia de felicidade “o riso pode também ser associado ao estado da alma
plenamente positivo: a felicidade” (MACEDO, 2000, p.110).
As racionalidades engendradas no interior destes sistemas de pensamento e as
diversas formas de experiência do riso imprimem mudanças radicais para a experiência
humana onde ao riso está atribuída uma verdade dos modos de ser do sujeito cristão.Com a
emergência das regras de conduta da moral cristã, muda-se o modo de relação com o corpo
e o uso dos prazeres, agora o homem é o ser do desejo e o domínio de si está inscrito na
decifração dos pecados da carne, dos descaminhos do desejo, que deverá ser decifrado em
práticas confessionais dadas pela pastoral cristã. Para a moral cristã o desejo é aquilo que
atua num modo de relação a si para consigo em relação a Deus, um modo de relação do
corpo com a alma que estabelece uma espécie de relação de hierárquica e de vítima, a alma
como a essência humana e eterna e a alma como prisioneira do corpo.

4 HISTÓRIA DAS PRÁTICAS DAS ARTES CÔMICAS E AS PRÁTICAS DE SAÚDE NOS
HOSPITAIS E SUAS ALIANÇAS
Gostaríamos antes de salientar que entendemos o palhaço como um cômico, assim
como são os bufões, os saltimbancos, os bobos da corte e os atores da comédia Dell’ Arte.
Segundo Pavis,
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O cômico não se limita ao gênero da comédia, é um fenômeno que pode
ser apreendido por vários ângulos e em diversos campos. Fenômeno
antropológico, responde ao instinto do jogo, ao gosto do homem pela
brincadeira e pelo riso, à sua capacidade de perceber aspectos insólitos e
ridículos da realidade física e social. Arma social, fornece ao irônico
conduções para criticar seu meio, mascarar sua oposição por um traço
espirituoso ou de farsa grotesca. (PAVIS, 2007, p.58)
Nesse sentido, o cômico é um elemento crítico da cultura. A apropriação deste
agente da crítica quer dizer o que a respeito das estratégias de poder atuais. Tomamos a
objetivação do riso e do cômico pelos saberes e de poderes como ponto de análise para
pensar constituição de práticas e as regras que inscrevem a relação que o sujeito deve ter
com o riso.
Até o século XVII, a arte cômica é uma experiência que visava a uma diluição de
certas fronteiras proporcionadas pelos discursos oficiais da Igreja e dos reinados, um outro
modo de relação frente às relações sociais (BAKHTIN, 1999). Ou seja, há uma reversão das
hierarquias das figuras de autoridade da época: o trono e o clero. As técnicas satíricas mais
utilizadas eram: 1) Diminuição – reduzir o tamanho ou a grandeza de algo de forma a tornar
a sua aparência ridícula ou a fazer sobressair os defeitos criticados. 2) Inflação – exagerar
um gesto, aumentar algum aspecto ou qualidade do objeto da sátira. Este exagero das
dimensões de percepção serve também para acentuar os defeitos do que se pretende
satirizar. 3) Justaposição – colocar em um mesmo nível coisas de importância desigual, de
forma a rebaixar algumas e elevar outras consideradas menos nobres (PAVIS, 2007).
Nessa direção, o cômico, seria um elemento catalizador de uma desordem que repõe
a multiplicidade do mundo, e a partir do século XVII começa a ser alvo de discursos de
comediantes, padres, filósofos e médicos a respeito da importância social de seus efeitos
para a sociedade (MINOIS, 2003). Como fazer do riso debochado, um riso refinado e sutil,
apropriado aos ambientes palacianos ilustrados e de forte influência católica.
No texto O Nascimento do Hospital (FOUCAULT, 1992), são descritas as
transformações que se realizaram ao longo da história das práticas de saúde até chegar ao
hospital como um lugar terapêutico. O autor afirma que até o século XVIII o hospital não
era medicalizado, ou seja, a medicina não se dava nestes espaços; sendo assim, não havia a
figura do médico como pivô da instituição. Havia até então uma separação entre as séries
hospitais e medicina. “O hospital como instrumento terapêutico é uma invenção
relativamente nova” (FOUCAULT, 1992, p.99). O principal personagem dentro dos hospitais
até meados do século XVIII eram os padres e os filantropos da sociedade civil ligados, muitas
vezes, à Igreja. Ou seja, os hospitais medievais eram denominados morredouros,
apropriados às práticas de caridade e de filantropia. Seu principal procedimento era a
extrema unção dada por padres ou sacerdotes.
Se pensarmos a aliança do hospital com a medicina, vemos que esta não irá
renunciar totalmente à sua função medieval. O que vemos é a sofisticação de um conjunto
de funções a se efetuarem nestes estabelecimentos em nome da vida, num esforço enorme
de prolongá-la ao máximo e de uma forma feliz. Mesmo com a presença do médico e de seu
saber, que busca a cura através do tratamento terapêutico, os hospitais não deixaram de ser
um lugar onde muitas pessoas acabam por morrer, já que este estabelecimento é entendido
como um lugar onde a vida pode ser salva.
A aliança do palhaço com o sistema hospitalar/médico surge para suprir esta
demanda de salvação do homem, já encampada pela religião (salvação da alma) e pela
medicina (salvação do corpo), e isto possibilitou a sua objetivação científica, tornou-o objeto
de um saber possível e, como tal, um técnico, cuja função é amenizar a relação com a morte,
com o câncer, com a doença.
A capacidade de lançar-se no “aqui e agora”(idem), que, continua Masetti, “permite
que o momento seja eternizado como obra de arte”(ibidem). Somente nestas frases temos
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duas características importantes da racionalidade em questão. 1) Objetiva proporcionar
uma imanência com a realidade 2) Relaciona esta imanência, entendida também com mais
intensidade afetiva na relação, com a produção de uma promessa de salvação a partir de
uma imortalidade do presente, ofertada na intervenção.
Pensemos nas mudanças ocorridas: a prática de um artista/palhaço se fazia nas
cortes, nos teatros, nas ruas e nos circos, e também dizia de um comércio dos espetáculos
para um público variado que buscava diversão. Assistimos a essa prática transformar-se em
um tipo de prática de um palhaço que agrega, em seu fazer, funções terapêuticas que exigem
outros atributos como aqueles referentes aos saberes psicológicos e médicos e se dirige a
um público que se encontra em uma situação bem diferente. Aqui identificamos uma
ruptura em relação a sua história, já que ele surge como um agente da saúde.

5 PROCEDIMENTOS NA FORMAÇÃO DO PALHAÇO: UMA TECNOLOGIA
RELACIONAL DA SAÚDE
O Programa Interdisciplinar (Teatro e Saúde) de Formação, Ação e Pesquisa
ENFERMARIA DO RISO foi criado em 1998 no Departamento de Interpretação da Escola de
Teatro do Centro de Letras e Artes da UNIRIO4.
Tomemos o seu discurso: “A proposta aqui é que esta capacitação inicie, forme e
especialize o ator ou estudante de teatro que deseja atuar como palhaço em Hospitais”
(ACHCAR, 2007, p. 67).
O programa propõe os seguintes procedimentos: 1) treinamento continuado de suas
habilidades e competências pessoais; 2) desenvolvimento de técnicas artísticas voltadas
para o trabalho em hospital; 3) formação básica em psicologia inter-relacional e, por fim, 5)
a avaliação constante dos palhaços não só pelos diretores artísticos do programa, mas
também pelos funcionários, usuários e familiares dos hospitais.
Durante a formação do palhaço de hospital, o que se enuncia é que sua ação interfere
no espaço estreito da disciplina hospitalar, pois este começa a perder sua primazia em favor
de um espaço que surge como um lugar cênico, quase um palco ou picadeiro, em que um
vivido é encenado em jogos e brincadeiras, efeito da relação que o palhaço estabelece com
o indivíduo ao oferecer um campo de experiência de caráter subjetivo e íntimo.
Ao propor jogos que fazem a paródia dos procedimentos médicos, por exemplo, o
palhaço criaria um campo possível para a emergência no ambiente do que a autora
denomina de lugares de expressão (ACHCAR, 2007). Ao rebaixar os procedimentos médicos,
que são constrangedores, faz aparecer um invisível: os sentimentos, os afetos, os desejos, a
espontaneidade de cada um, ou seja, “as situações que ele cria em ambiente hospitalar
transportam para outros lugares, re-significando os espaços conhecidos e cotidianos”
(ACHCAR, 2007, p.104). Saímos de um espaço disciplinado para um espaço controlado pela
exposição de si para si e para o outro, naquilo que podemos chamar de novas práticas de
confissão, em que a exposição de si torna-se objeto de análise.

6 A ESPACIALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA: O ESPAÇO COMO CENA ÍNTIMA NA
SAÚDE
As práticas de cuidado na saúde inovam as rotinas hospitalares a partir da cena
cômica pela ação do palhaço de hospital. Reescrevem em cena a dura realidade científica e
disciplinar dos hospitais, tomado como um espaço onde o indivíduo é o alvo dos processos
de objetivação configurados pelo espaço e no espaço, uma distribuição de funções que
prioriza a observação hierárquica, o exame, enfim, um olhar que avalia e delimita o
comportamento, uma força que vem de fora e o domina.
Com o surgimento desta intervenção de humanização das práticas de saúde, o que
se enuncia é que o espaço hospitalar e sua pesada realidade darão guarida a um lugar cênico
4Ver
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e, portanto, ilusório. Um lugar onde há jogos em que aparece um modo de viver mais leve,
no qual o indivíduo deixa de ser passivo e se faz sujeito ativo em um processo de expressão
terapêutico. O palhaço gera um novo ritual de confissão na forma de jogos lúdicos. O dizer
de um conteúdo íntimo de cada um, em um jogo teatral cênico, reconfiguram os
procedimentos disciplinares, pois não reprime um modo de ser do indivíduo, mas dão-lhe
meios de expressão, incitam a positividade de certos modos de subjetivação.
Desloca-se o olhar para o jogo cênico, que se realiza numa lógica em que os últimos
serão os primeiros. A criança passa a dar ou comandar o jogo: “o importante no jogo é deixar
a criança comandar a brincadeira,”5 diz um palhaço de hospital. Para ele, essa posição da
criança na relação traz efeitos positivos para ela, como o de desenvolver sua capacidade
criativa de forma ativa, o que traz aumento da autoestima frente ao tratamento e melhora o
seu humor.
Enfim, são os modos de ser interno do sujeito que dizem dos modos de ser do espaço
ao ofertar a esse último conteúdos psicológicos encenados, os quais, por sua vez, tornam-se
matéria para a interpretação. É a partir desta encenação que os espaços serão povoados por
emoções, por sentimentos de culpa, pelo sofrimento, por desejos e sonhos etc., que saltam
aos olhos dos psicólogos e médicos. Os conteúdos internos do indivíduo tornar-se-ão
visíveis aos olhares dos técnicos, possibilitando a produção da veracidade científica. Nessa
perspectiva, trata-se de criar, a partir desta intervenção, uma ambiência, uma atmosfera
íntima que acolha os estados afetivos dos indivíduos pela oferta de condições de expressão
de um si mesmo nas relações estabelecidas entre os ocupantes de um espaço. “Define-se
lugar como tudo o que pertence a alguém, é ocupado por algo, uma individualidade ou um
espírito” (ACHCAR, 2007, p.105). Os jogos de poder, então, ganham uma dimensão cênica,
os saberes e procedimentos médicos e psicológicos tornaram-se materialidades cômicas,
uma engrenagem inerente agora aos mecanismos de poder.

7 JOGOS E INTERVENÇÕES COMO INSTRUMENTOS DE CONTROLE
As ações do palhaço de hospital consistem em visitas aos leitos, corredores, salas de
espera, onde são realizadas intervenções em que se utiliza de jogos cênicos previamente
ensaiados. Toda a intervenção nos hospitais necessita de uma direção artística que a
programe. Porém, isso deverá ser determinado também em seu processo de formação e de
descoberta do palhaço de si mesmo.
O palhaço apresenta um traje e características pessoais, que se referem a sua rotina,
além de trazerem consigo certos objetos: um instrumento musical, uma injeção, um
estetoscópio, ou um bisturi, uma mala, dentre outros equipamentos.
Os jogos de improvisação utilizados nas artes cênicas aparecem, nesse contexto,
como uma técnica para a construção e descoberta do palhaço que realizará, posteriormente,
uma auto-observação constante e um controle permanente de si.
Portanto, há uma estratégia de integração que vem criticar a separação entre teoria
e prática dada pelos antigos modelos positivistas e disciplinares da medicina do século XIX
e da psicologia no século XIX e XX. E é aí que entra o palhaço e as formas cômicas como
aquelas que possibilitarão essa interação, alterando o modo da relação-paciente x doençatendendo a proporcionar uma acomodação/adaptação do indivíduo a sua realidade. Surge
como alvo das “paródias” as teorias e os procedimentos disciplinares, ou seja, o médico
como um técnico que estabelece uma relação de poder que separa as coisas, e, portanto, a
“paródia” realizada pelo palhaço aparece como um ponto de apoio ao tratamento, em que o
doente torna-se seu principal agente. Os procedimentos médicos e as rotinas hospitalares
ganham uma nova dinâmica a partir da evidência de alguns contrapontos.
Os jogos de improvisação do palhaço de hospital que acontecem em ensaios, cursos,
oficinas, são pontos de convergência dos discursos e práticas para o palhaço aprendiz que
O autor Tiago Cassoli conversou com o palhaço humanitário Pedro do Projeto Operação Nariz
Vermelho em janeiro de 2011.
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poderá, então, explorar sua capacidade de criação em formas de agir e falar na relação com
o outro.
Porém, o que mais chama a atenção é que esses jogos cênicos são gerados e
fomentados pelos saberes da psicologia. “Algumas dessas necessidades objetivas e gerais
apóiam-se no fato de a atuação dos palhaços nesse ambiente obedecer a certas leis do jogo
teatral e da construção cênica, e se regerem por princípios da psicologia inter-relacional”
(ACHCAR,2007, p.101). O palhaço humanitário aparece como o técnico capaz de exercer
também uma função psicológica.
Evidencia-se aqui uma ruptura, pois sabemos que o palhaço de circo e de rua não
possui essa função citada acima.O encontro com o palhaço atualiza certas formas de relação,
que são táticas para a liberação de sentimentos, a partir de processos catárticos.
A proposição é a de que o palhaço se desloca da ordem médica pela paródia a partir
de uma função tática que, de certa forma, maximiza ainda mais a eficiência dos processos
de normalização com a criação dos chamados espaços de expressão dados pelas práticas da
saúde.
O palhaço possui recursos técnicos para criar um mundo íntimo, ou seja, a
intimidade da relação se torna cênica, são os conteúdos internos dos indivíduos que
compõem a cena.
De acordo com os textos que normatizam as condutas dos palhaços de hospital, tais
rotinas permitem que determinados conteúdos sejam despertados por meio de jogos e
brincadeiras. Tal interpretação lúdica traz conteúdos que são materiais de trabalho das
supervisões psicológicas, trazendo à tona a verdade do sujeito psicológico. O palhaço aliase explicitamente aos saberes da psicologia ao favorecer
a afirmação da personalidade de cada um, obrigando-o a descobrir seus
próprios meios de expressão e a assumir o seu papel autoral no processo
de criação [...] Aqui, o emprego da improvisação se justifica justamente
por ser uma iniciativa consciente e precisa do rigor exigido no processo
criativo. (ACHCAR, 2007, p.116)
É neste lugar prazeroso e lúdico que o improviso surge como elemento terapêutico.
A observação dessa aliança entre os saberes da psicologia e as funções do palhaço mostra
que este possui técnicas de criação, como a paródia, ou seja, ele está livre do enquadre
teórico que limita a ação do psicólogo e do médico; e esta aliança trará elementos
importantes para o aumento de sua eficácia terapêutica em uma intervenção que tem por
objetivo a libertação de si no jogo.
Além dos objetos utilizados nas rotinas das intervenções, outro elemento
importante no processo de formação e na própria ação nos hospitais é a máscara.
A máscara aparece como instrumento revelador de um modo de constituição do
mundo interno do sujeito, como nas práticas clínicas da psicologia, ou seja, pode revelar
e/ou esconder uma verdade do sujeito. “No exercício da máscara do palhaço, a emoção é
uma aspecto físico, exterior. É preciso que o ator seja ao mesmo tempo côncavo e convexo,
e simultaneamente, capaz de ao perceber uma interioridade dar-lhe imediatamente uma
forma” (ACHCAR, 2007, p.111). Um indivíduo que radicaliza um modo de transparência de
si mesmo é aquele que irradia seu mundo interior para fora.
Assim construídas, a partir de jogos de enunciação, as intervenções dos palhaços
fazem emergir conteúdos internos do sujeito, próprios de cada um, que irão compor uma
exterioridade dada em uma cena, intensificando assim os mecanismos de controle das
condutas. Conteúdos estes que serão interpretados e justificados por meio de um campo de
saber que objetiva um dito, um gesto, um sorriso. O que salta aos olhos neste processo é que
os limites conceituais e os territórios das ações de cada especialidade entre a psicologia e as
artes cênicas ora se confundem, ora criam delimitações bem firmes.
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8 O CONTORNO DA PSICOLOGIA
A psicologia, no processo de formação do curso Enfermaria do Riso, oferece seus
conteúdos que dizem de sua especialidade terapêutica. Segundo Achcar (2007, p.174) a
bibliografia do processo de formação do palhaço compõe-se, dentre outras, com a psicologia
do desenvolvimento infantil6.
A psicanálise e a psicologia do desenvolvimento infantil são conteúdos que o palhaço
de hospital deve dominar e entender para utilizá-los em seu ofício, pois há necessidade de
alguns elementos interpretativos das ciências psis, delimitando assim, o contorno que os
saberes da psicologia oferecem a este dispositivo. Há um deslocamento da interpretação do
indivíduo para o meio e para o jogo que se estabelece nele. Isso fica bem claro quanto à
utilização do sistema teórico de Winicott, Kleim, Freud, para quem a interpretação é a
própria dinâmica do jogo. A verdade psicológica do sujeito já esta lá, é somente olhar,
escutar e ver.
A supervisão psicológica para os palhaços em formação surge como uma inovação
para as práticas da psicologia e, para nosso trabalho, como uma expansão de seu domínio
de controle sobre a vida. Nesse sentido, a supervisão psicológica encampa o palhaço como
um agente psicológico, mas não como um psicólogo. Segundo Achcar, as supervisões
ocorrem uma vez por semana:
[A supervisão] é um procedimento constante na proposta de formação
[...] onde eles [os alunos] processam o aprendizado sobre si mesmos, que
produz amadurecimento pessoal e possibilita o exercício de atuação
como palhaços experimentando, simultaneamente, envolvimento e
discriminação nas relações que estabelecem com o outro. (ACHCAR,
2007, p.177)
Vejamos: cabe à supervisão psicológica inscrever as ações dos palhaços nos saberes
da psicologia e tornear os sentidos das coisas, dentre eles, o de saber que a ação dos
palhaços não possui uma função terapêutica, território seu. “O Wellington disse: olha, não
temos interesse terapêutico na história. Médico diz: Ah, então pode!” (MASETTI, 2003, p.
72). Enfim, cabe à psicologia estabelecer os limites entre sua expertise terapêutica e a dos
palhaços de hospital como sendo não terapêutica. Porém, isso se dá somente em um campo
de enunciado, pois na intervenção o palhaço acaba por utilizar o riso como campo de
intervenção terapêutica. É a partir deste efeito que se justifica sua atuação. “Estamos ali [no
hospital] para fazer rir e brincar”, diz um palhaço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos dizer que a meta nestas intervenções é efetivar um tipo de comunicação
que se efetua a partir de índices expressivos (como o riso, os movimentos) que certifiquem
um novo entendimento de saúde do sujeito. O riso é, então, um índice de um bom rapport, e
saber provocá-lo constitui técnica imprescindível das práticas clínicas médicas e
psicológicas hoje.
Enfim, temos uma tática em que a expressão de si, entendida como liberação de um
modo de ser de si mesmo, é o índice de avaliação de fortalecimento do vínculo, realizado
como uma teia, uma base relacional para que emoções sejam exteriorizadas. Logo, “o
programa de capacitação propõe uma ampliação do conceito de comicidade que abarca o
riso e a relação” (ACHCAR, 2007, p. 114).
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Nessa tática o riso surgiria como um elemento gregário, uma potência de união entre
as pessoas que o manifestam. Esse caráter agregador permitiria a identificação daquele que
não quer fazer parte do jogo e, nesse processo identitário, pode-se fazer nascer certo acordo
com o outro ou com o grupo e, ao mesmo tempo, inova quanto à revelação de um si para si
mesmo.
Essa tática de intensificar processos de confissão a partir de técnicas como a paródia
e de expressão das artes cênicas, deixa pistas bem evidentes quanto às estratégias de
produção do sujeito, hoje, pela biopolítica:
Temos assim, uma estratégia de um governo das condutas a partir da criação de
práticas de liberação de um si na relação consigo mesmo que comunica estados internos do
indivíduo a partir de mecanismos cômicos. A presença dos cômicos nos hospitais diz desse
modo de subjetivação, um modo de ser do homem mais expressivo, mais engraçado e mais
controlado.
Nessa maquinaria das práticas de tratamento e de produção de processos de
subjetivação, o riso aparece como um indicador clínico.
Outras pistas, como, o riso, além de fazer bem para a alma nessas intervenções, age
também no corpo: a ação dos palhaços humanitários e o riso produzem efeitos físicos,
biológicos, e de desempenho, como a “diminuição da ansiedade em relação à internação,
melhoria no cuidado com os filhos hospitalizados.” (idem)
Em resumo, o modelo de intervenção apresenta-se no circuito de saúde em três
aspectos quanto a produção de processos de subjetivação. O primeiro aspecto mostra essa
intervenção como um elemento tático de gestor de riscos nas práticas hospitalares,
funcionando como um efeito catártico que deslocaria o sujeito de um modo instituído nas
práticas disciplinares para um lugar de controle, a partir da confissão na relação com o
outro. O segundo aspecto diz respeito a essa nova função de cuidador do palhaço que, em
certo sentido, produz um deslocamento na história das artes cômicas, principalmente na
ação do palhaço. De fato, sua arte, que deriva de uma crítica dos costumes, dos valores e das
formas da autoridade vigentes em determinado estrato histórico, adquire uma função de
saúde e de controle de certas condutas. O terceiro aponta para o fato de que a instituição
saúde ganha uma dimensão cênica, que lhe possibilitaria processos de subjetivação
entendidos também como práticas de liberação do mundo interno numa cena.
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RESUMO: Qualidade de vida é uma expressão que se dissemina atualmente com facilidade.
Há uma profusão discursiva em torno dessa noção, ainda que não se saiba muito bem o que
signifique. Nosso objetivo nesse trabalho é contornar a falação que encontramos em torno
da qualidade de vida para problematizar sua presença em nossa atualidade e pensá-la
enquanto um dispositivo biopolítico que atua na produção de discursos, verdades e modos
de existência normativos.
PALAVRAS-CHAVE: qualidade de vida; biopolítica; dispositivo
ABSTRACT: Quality of life is an expression that easily spreads nowadays. There’s a
discursive profusion around this notion, even though it’s not clear what does it mean. Our
purpose in this work is to go around all this chatter about quality of life to problematize it’s
presence in our actuality and to think about it as a biopolitical dispositif that acts in the
production of normative discourses, truths and modes of existence.
KEYWORDS: quality of life; biopolitics; dispositive
“Na raiz de cada dispositivo está um desejo
demasiadamente humano de felicidade,
e a captura e a subjetivação deste desejo em uma
esfera separada constitui a potência específica do dispositivo”
Giorgio Agamben
Qualidade de vida é uma questão que atravessa singularmente diversas práticas
em nossa atualidade e que afeta de distintas maneiras nossos modos de pensar e de agir.
Essa questão se apresenta como uma simples expressão de uso comum, ao alcance de
qualquer um, presente em diversos discursos, cotidianos e técnicos, científico/acadêmicos
e comerciais, políticos e econômicos, de modo que facilmente se encontra ao seu redor uma
profusão discursiva.
Nessa profusão discursiva essa expressão apresenta um caráter vulgar 1 uma vez
que, apesar de estar fortemente presente em vários discursos, sendo utilizada com
frequência, de diversos modos, em diferentes lugares e situações, esses distintos usos são
marcados por uma grande dificuldade de definição. Ou seja, qualquer um pode facilmente
falar em qualidade de vida ou sobre qualidade de vida, mas dificilmente se está certo do que
isso seja, ou do que se está falando quando se fala nisso. Acompanhada dessa dificuldade de
definição, manifesta-se uma compreensão compartilhada e tácita de que qualidade de vida
seja algo importante, mesmo que não haja um acordo sobre o que isso seja, ou sobre como
defini-la. Qualidade de vida se apresenta assim como uma expressão indeterminada que
cabe em qualquer lugar, que apresenta diversos significados e que, de qualquer modo, é algo
que importa, que é bom e que vem para nosso bem.
Outra compreensão compartilhada de distintas maneiras e em diversos lugares é
de que nossa qualidade de vida pode ser melhor, de que nosso entendimento sobre ela pode
ser maior, ou de que um aumento de nosso entendimento sobre essa qualidade de vida pode
1 Caráter vulgar no sentido de uma expressão muito utilizada e pouco definida, ou de difícil definição,

como propõe Canguilhem ao discutir o tema da saúde na conferência La salúd: concepto vulgar y
cuestión filosófica (Canguilhem, Georges. Escritos sobre medicina. Buenos Aires: Amorrorto, 2004).
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contribuir para que ela seja melhor. Essa presença indeterminada é então investida por
diversas técnicas de saber e estratégias de poder pelas quais se busca tanto uma
determinação objetiva e precisa de seu significado e/ou de suas dimensões constituintes
quanto uma determinação de um conjunto objetivo e racionalizado de procedimentos que
promovam seu aprimoramento. Qualidade de vida é, assim, atravessada por uma forte
vontade de saber, como propõe Foucault ao descrever a profusão discursiva que encontra
em torno do sexo:
“criaram-se em todo canto incitação a falar; em toda parte, dispositivos
para ouvir e registrar, procedimentos para observar, interrogar e
formular. Do singular imperativo, que impõe a cada um fazer de sua
sexualidade um discurso permanente, aos múltiplos mecanismos que, na
ordem da economia, da pedagogia, da medicina e da justiça, incitam,
extraem, organizam e institucionalizam o discurso do sexo, foi imensa a
prolixidade que nossa civilização exigiu e organizou”2
Imensa também é a prolixidade que é exigida e organizada ao redor da qualidade
de vida atualmente, de modo que encontramos importantes ressonâncias nessas análises
que Foucault desenvolve em A Vontade de Saber. Podemos, assim, nos deter por um
momento nesse livro e percorrer algumas das questões e movimentos que o atravessam,
questões e movimentos esses que nos dão fôlego para pensar a qualidade de vida.
Importante destacar logo de início esse duplo movimento produzido a partir dessa
vontade de saber em torno do sexo que, como argumenta Foucault, se expressa tanto por
um “singular imperativo, que impõe a cada um fazer de sua sexualidade um discurso
permanente” quanto por “múltiplos mecanismos que (…) incitam, extraem, organizam e
institucionalizam o discurso do sexo”3. Duplo movimento de objetivação e racionalização de
uma sexualidade a partir de práticas que, por um lado, incitam diversos discursos que “sob
a forma de análise, de contabilidade, de classificação e de especificação, através de pesquisas
quantitativas ou causais”4 buscam determinar sua verdade e, por outro, impõe a cada um a
tarefa de permanentemente falar sobre sua sexualidade, de colocar seu sexo em discurso, a
fim de extrair daí sua verdade. Nesse duplo movimento uma sexualidade é determinada
objetivamente a partir dos diversos discursos de verdade que se produzem ao seu redor, ao
mesmo tempo em que essa sexualidade é individualizada nas mais íntimas das condutas e
se determina uma tarefa pela qual cada um é convocado a constantemente falar dela; a
buscar, ao mesmo tempo, a verdade de sua sexualidade e sua verdade em sua sexualidade.
Foucault identifica nesse duplo movimento a “formação progressiva desse 'jogo da verdade
e do sexo'”5, de modo que a colocação do sexo em discurso é atravessada tanto por uma
vontade de saber quanto por uma vontade de verdade.
Essa colocação do sexo em discurso transitou e produziu tensões e reajustamentos
entre dois procedimentos de produção de verdade, que Foucault caracteriza como
tipicamente ocidentais: a produção da verdade por meio de uma confissão que a extrai do
indivíduo; a produção da verdade por meio de discursos racionais, objetivos e científicos.
Esses dois tipos de procedimentos são colocados em movimento pela “tarefa de produzir
discursos verdadeiros sobre o sexo, e isto tentando ajustar, não sem dificuldades, o antigo
procedimento da confissão às regras do discurso científico”6. Assim, esses procedimentos
operam de modos distintos e se articulam em diversos pontos, de modo que “entre a
objetivação do sexo nos discursos racionais e o movimento pelo qual cada um é colocado na
Foucault, Michel. História da Sexualidade I – A Vontade de Saber. Rio de Janeiro: Graal, 1999, p. 34
Foucault, idem, p. 34
4 Foucault, 1999, p. 26-27
5 Foucault, idem, p. 56
6 Foucault, idem, p. 66
2
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situação de contar seu próprio sexo produziu-se toda uma série de tensões, conflitos,
esforços de ajustamento e tentativas de retranscrição”7.
Há que se destacar então, diante da profusão discursiva que Foucault encontra em
torno do sexo, essa formação progressiva de um jogo entre verdade e sexo pelo qual se
constitui uma “formidável petição de saber”, que se manifesta como uma “dupla petição”,
pois “somos forçados a saber a quantas anda o sexo, enquanto que ele é suspeito de saber a
quantas andamos nós”8. Importante também ressaltar que a partir dessa dupla petição tanto
o sexo é produzido enquanto questão quanto se produz uma forma específica de saber:
“nessa questão' do sexo (nos dois sentidos: de interrogatório e de
problematização; de exigência de confissão e de integração a um campo
de racionalização) desenvolvem-se dois processos sempre em mútua
referência: nós lhe pedimos dizer a verdade (mas, já que ele é o segredo
e escapa a si próprio, reservamo-nos dizer a verdade – finalmente
esclarecida, decifrada – de sua verdade); e lhe pedimos para nos dizer
nossa verdade, ou melhor, para dizer a verdade, profundamente oculta,
desta verdade de nós mesmos que acreditamos possua em imediata
consciência. Nós dizemos a sua verdade, decifrando o que dela ele nos
diz. E ele nos diz a nossa, liberando o que estava oculto. Foi nesse jogo
que se constituiu, lentamente, desde há vários séculos, um saber do
sujeito, saber não tanto sobre sua forma, porém daquilo que o cinde;
daquilo que o determina, talvez, e, sobretudo, o faz escapar a si mesmo”9
Essa dupla petição de saber em relação ao sexo parece ressoar na profusão
discursiva que encontramos atualmente ao redor da qualidade de vida. É possível ver nessa
profusão a articulação desses dois procedimentos de produção de verdade (produção de
discursos científicos e objetivos por meio de procedimentos técnicos e racionais; produção
de discursos pessoais por meio de procedimentos que levam cada um a falar de si, de sua
vida e de sua saúde) na busca tanto por uma verdade que possamos falar sobre a qualidade
de vida quanto por uma verdade que essa qualidade de vida possa revelar sobre nós. A busca
atual por uma determinação da qualidade de vida parece se inserir nesse espaço tensionado
produzido nos interstícios de técnicas de saber e estratégias de poder pelas quais se compõe
um saber do sujeito – um saber que o sujeita.
A qualidade de vida é assim produzida enquanto questão ao ser investida por
diversas técnicas de saber e estratégias de poder que a objetivam enquanto problema e a
individualizam nas condutas mais cotidianas. Saberes que produzem procedimentos pelos
quais a qualidade de vida é problematizada e indagada objetivamente, ao mesmo tempo em
que se indaga individualmente a cada um sobre sua qualidade de vida. Relações estratégicas
pelas quais se buscam táticas eficazes para seu aprimoramento, que exigem planejamentos,
análises, cálculos, uma constante atenção e um cuidado permanente; mesma atenção e
cuidado que passam a ser exigidos de cada um na administração e gestão de sua qualidade
de vida individual. Nessa produção da qualidade de vida enquanto “questão” importa
ressaltar os dois sentidos que Foucault emprega a esse termo, “de interrogatório e de
problematização; de exigência de confissão e de integração a um campo de
racionalização”10.
Interessante chamar a atenção aqui para a grande diversidade de questionários de
qualidade de vida que podemos facilmente encontrar em sites de internet e/ou em revistas
as mais variadas, nas quais qualquer um pode responder a diversas questões sobre si – sua
Foucault, idem, p. 35
Foucault, idem, p. 76
9 Foucault, 1999, p. 68
10 Foucault, idem, p. 68
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alimentação, seus relacionamentos, seu trabalho, enfim, o cotidiano em geral – de modo a
encontrar ao final uma avaliação de sua qualidade de vida. É possível ver na banalidade
desses testes essa importante injunção, que Foucault distingue como tipicamente ocidental,
pela qual se articulam procedimentos de interrogatório e confissão na produção de uma
avaliação objetiva que revela uma verdade sobre o sujeito interrogado. Interessante
também chamar a atenção para o próprio conceito institucionalmente utilizado de
qualidade de vida, definido pela Organização Mundial da Saúde como “a percepção do
indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos
quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”11.
Neste conceito, assim como nas diversas pesquisas realizadas e nos diversos
instrumentos desenvolvidos em sua função, busca-se uma objetividade e uma integração
das diversas dimensões constituintes da qualidade de vida num campo racionalizado, mas
isso em função de percepções individuais, do que um indivíduo tem a falar na sua percepção
dessas dimensões. Fica visível neste conceito a articulação e tensionamento entre os dois
procedimentos de produção de verdade descritos por Foucault: um científico que busca
verdades objetivas que possam ser analisadas, medidas e calculadas; um confessional que
busca extrair verdades de um indivíduo que é interrogado e levado a falar de si. Nesse
sentido, são muito pertinentes as instruções que podem ser lidas logo no início do
instrumento de avaliação de qualidade de vida WHOQOL-10012:
“Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade
de vida, saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as
questões. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma
questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais
apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Por
favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações.
Nós estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como
referência as duas últimas semanas. Por exemplo, pensando nas últimas
duas semanas, uma questão poderia ser:”13
“Quão difícil é para você lidar com alguma dor ou desconforto?”; “Quanto você se
preocupa com sua saúde?”; “O quanto você aproveita a vida?”; “O quanto você consegue se
concentrar?”; “Quão facilmente você fica cansado(a)?”; “O quanto você se valoriza?”; “Quão
sozinho você se sente em sua vida?”; “Quão satisfeitas estão as suas necessidades sexuais?”;
“Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)?”; “Quão
seguro(a) você se sente em sua vida diária?”; “Quão facilmente você tem acesso a bons
cuidados médicos?”; “Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde?”; “Quão satisfeito(a)
você está com a aparência de seu corpo?”; “Quão satisfeito(a) você está com as condições do
local onde mora?”; “Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos,
parentes, conhecidos, colegas)?”; “Você tem dificuldades financeiras?”; “Você consegue dos
outros o apoio que necessita?”; “Quanto você é capaz de relaxar e curtir você mesmo?”; “Em
WHOQOL-group. The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): position
paper from the World Health Organization. Soc. Sci. Med., 41; 1995, p. 1405
12 O WHOQOL-100 é um instrumento de avaliação de qualidade de vida que foi desenvolvido a nível
mundial pelo WHOQOL group (grupo de pesquisa em qualidade de vida da OMS) e que foi
padronizado em diversos países. Este teste “consiste em cem perguntas referentes a seis domínios:
físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente e
espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais. Esses domínios são divididos em 24 facetas. Cada
faceta é composta por quatro perguntas. Além das 24 facetas específicas, o instrumento tem uma 25ª
composta de perguntas gerais sobre qualidade de vida” (Fleck, Marcelo. O instrumento de avaliação
de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-100): características e
perspectivas. Ciência e saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, 2000, p. 35).
13 Disponível em http://www.ufrgs.br/psiquiatria/psiq/whoqold.pdf
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geral, você se sente contente?”; “Com que frequência você tem sentimentos negativos, tais
como mau humor, desespero, ansiedade, depressão?”; “Quão satisfeito(a) você está com a
sua saúde?”; “Quão otimista você se sente em relação ao futuro?”; “Você é capaz de
trabalhar?”; “Você se sente capaz de fazer as suas tarefas?”; “O quanto você aproveita o seu
tempo livre?”; “Em que medida você acha que sua vida tem sentido?”; “Como você avaliaria
o seu sono?”;“Como você avaliaria sua qualidade de vida?”; “Quão satisfeito(a) você está com
a qualidade de sua vida?”14.
Diversas questões que qualquer um que for submetido a um teste deste tipo será
levado a responder, rapidamente, serialmente, uma após a outra, sem muito tempo para
hesitar. Encontram-se até alguns ecos psicanalíticos nas instruções que surgem para tentar
agilizar um pouco o processo de interrogatório/confissão: “Se você não tem certeza sobre
que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece
mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha”15. Algo próximo da
famosa regra de ouro freudiana, uma instrução que indica a falar a primeira coisa que vier
à mente, sem bloqueios ou maiores reflexões. A verdade pode estar aí, é possível arrancá-la
e revelá-la.
Diversas questões pelas quais qualquer um é indagado exaustivamente sobre si,
de modo que sua vida é fragmentada em uma multiplicidade de dimensões que precisam
ser avaliadas: saúde física, saúde emocional, condições de vida, estilos de vida, trabalho,
sexualidade, relacionamentos pessoais, conforto, felicidade, satisfação, finanças, moradia,
crenças, capacidades, dificuldades, frustrações, etc. A qualidade de vida, como comenta
Foucault a respeito do sexo, é suspeita de estar em tudo: há que se procurar por ela em todos
os aspectos de uma vida e se questionar extensivamente, pois está em qualquer lugar.
A partir desse exaustivo interrogatório esse tipo de teste produz dados para uma
produção objetiva e racionalizada de um conhecimento verdadeiro tanto sobre a qualidade
de vida e suas dimensões constituintes quanto sobre o indivíduo que falou sobre a sua
qualidade de vida pessoal. A existência tão comum e generalizada desse tipo de teste é
testemunha de uma técnica de saber que articula a extração de diversas informações de um
indivíduo com a objetividade na produção de dados analisáveis e calculáveis que possam
tanto gerar índices, avaliações e diagnósticos quanto instrumentalizar intervenções ou
estratégias de promoção de saúde e bem-estar. Nesse sentido, manifesta-se um esforço por
produzir dados objetivos que sejam fiéis às percepções subjetivas que forneceram as
informações: cada questão apresenta cinco alternativas – graduadas de um nível mínimo ao
um máximo, passando por um mediano – de modo que cada resposta individual possa ser
facilmente computada e gerar um índice, um valor, ou um gráfico.
Importante notar como essa técnica de fazer falar (presente neste teste e em
diversos outros instrumentos que são bem comuns hoje em dia na avaliação de qualidade
de vida) atravessa o indivíduo e o recorta em diversas dimensões sobre as quais deve emitir
uma opinião, um julgamento, uma confissão. Assim, ocorre um movimento simultâneo pelo
qual tanto se investe em uma individualidade (que é levada a falar sobre si, a se perceber, a
se avaliar) quanto se opera uma dissolução dessa individualidade (que é fragmentada em
uma multiplicidade de dimensões). Algo como um indivíduo desindividualizado sendo
colocado contra si mesmo; levado a falar de si e de sua vida, mas de um modo pelo qual esse
“si” e essa vida estão recortados e dispersos em diversas dimensões, cada qual com suas
características, potencialidades e carências, dimensões essas que precisam então ser
administradas e geridas corretamente. Esse tipo de técnica é bem característico de um saber
do sujeito que se forma imanente a um campo de relações de forças que se efetuam em um
modo de exercício de poder singularmente nosso, que “exige para se exercer presenças
constantes, atentas e, também, curiosas; ela implica em proximidades; procede mediante
exames e observações insistentes; requer um intercâmbio de discursos através de
14
15

Disponível em http://www.ufrgs.br/psiquiatria/psiq/whoqold.pdf
Disponível em http://www.ufrgs.br/psiquiatria/psiq/whoqold.pdf
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perguntas que extorquem confissões e de confidências”16. Em um importante texto chamado
O Sujeito e o Poder, Foucault argumenta que este é um modo de exercício de poder:
“que se aplica à vida cotidiana imediata, que categoriza o indivíduo, que
o marca pela sua própria individualidade, que o vincula a sua própria
identidade, que impõe nele uma lei de verdade que deve reconhecer e que
os outros devem reconhecer nele. É uma forma de poder que torna os
indivíduos sujeitos. Há dois sentidos da palavra sujeito: sujeito a alguém
por controle ou dependência, e atado a sua própria identidade por uma
consciência ou conhecimento de si. Ambos sentidos sugerem uma forma
de poder que subjuga e que torna sujeito a”17
Qualquer um é interrogado, qualquer um é levado a falar sobre si e sua vida, suas
percepções, seu grau de satisfação, seus sentimentos, suas crenças, suas expectativas, seus
prazeres, suas queixas, suas frustrações, e tudo isso em relação a uma multiplicidade de
dimensões pelas quais essa vida é esquadrinhada, recortada, organizada, planejada. A
qualidade de vida é assim problematizada e produzida enquanto uma questão que está em
qualquer lugar e que atravessa qualquer um, uma questão se espalha por diversas
dimensões que recortam e fragmentam uma vida individual, ao mesmo tempo em que é
individualizada nas condutas mais cotidianas, de modo que se relaciona com um ambíguo
investimento no indivíduo: “a confissão da verdade se inscreveu no cerne dos
procedimentos de individualização pelo poder”18.
Uma qualidade de vida pela qual se interroga, e se interroga para se extrair dados
objetivos que permitam um maior entendimento de suas dimensões, assim como uma
avaliação mais precisa da situação de cada um. Um maior entendimento que possibilite uma
gestão mais adequada, um planejamento mais preciso de estratégias para o aprimoramento
das dimensões deficitárias. Um maior entendimento para uma melhor administração das
dimensões da qualidade de vida.

UMA MELHOR GESTÃO DA VIDA PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.
Qualidade de vida é então produzida como uma questão que importa, e que pode
ser melhor. E que será melhor se for administrada corretamente; se cada um se empenhar,
se esforçar e se cuidar; se investirmos em pesquisas que vão aumentar nosso conhecimento
sobre ela; se adotarmos, seja em empresas, políticas públicas ou em nossas vidas
individuais, estratégias objetivas de promoção de qualidade de vida. Se fizermos tudo certo,
de acordo com as técnicas e táticas objetivamente planejadas para esse fim, amanhã nossa
qualidade de vida será melhor. Há uma certa promessa que é alimentada ao redor dessa
produção da qualidade de vida enquanto questão. Uma promessa de que ela pode ser
melhor, e de que será melhor, caso se siga o planejamento adequado, a técnica precisa, a
estratégia eficaz. Uma promessa, enfim, de que aí encontraremos nossa felicidade: hoje o
esforço, amanhã a vida com qualidade. “Para amanhã o bom sexo”, diz Foucault ao comentar
sobre o quanto os discursos sobre o sexo são atravessados por características que
particularmente marcam os enunciados de pregação, como o anúncio de um novo dia e uma
nova vida ou a promessa de uma nova e maior felicidade. Assim, o que lhe parece essencial
“é a existência, em nossa época, de um discurso onde o sexo, a revelação da verdade, a

Foucault, 1999, p. 44
Foucault, Michel. The Subject and Power. In: Rabinow, Paul; Dreyfus, Hubert. Michel Foucault:
Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago: University of Chicago Press, 1983, p. 212
18 Foucault, 1999, p. 58
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inversão da lei do mundo, o anúncio de um novo dia e a promessa de uma certa felicidade,
estão ligados entre si”19.
Essa articulação de uma vontade de saber que incita a falar e a produzir discursos
de verdade com uma forma de pregação que apresenta o anúncio de uma nova vida e a
promessa de uma maior felicidade chama particularmente a atenção de Foucault, uma vez
que ele encontra aí uma específica potência de captura que anima a rede pela se qual o sexo
– e, pode-se dizer, também a qualidade de vida – é colocado em discurso e produzido
enquanto questão.
Vivemos atualmente imersos em um mecanismo que “faz brilhar” a qualidade de
vida. Um mecanismo pelo qual essa qualidade de vida é problematizada e produzida
enquanto uma questão que importa, que pode ser melhor. E essa questão que importa, e que
pode ser melhor, é determinada em diversos lugares e individualizada em qualquer um, de
modo que se generaliza a responsabilidade por sua gestão e o dever pelo seu
aprimoramento. Um mecanismo, “bastante feérico a ponto de se tornar invisível” 20, que nos
captura.
Importa então tornar visível esse mecanismo nas técnicas que utiliza, nas táticas
locais e estratégias globais pelas quais se movimenta, nas funções que atualiza, nas formas
de relação consigo que engendra; enfim, tornar visíveis as técnicas de saber, as relações de
poder e os modos de subjetivação que são articulados nesses agenciamentos. Importa
principalmente tensionar esse mecanismo, entendê-lo em sua contingência e explorar
possibilidades de criação que lhe escapam. Podemos assim, perguntar: Que dispositivo de
qualidade de vida é este que nos captura?

***
Agambem argumenta, no início da conferência O que é um dispositivo?, que este
termo se apresenta como “um termo técnico decisivo na estratégia do pensamento de
Foucault (…) embora nunca tenha dado uma verdadeira e pr6pria definição”21. Dispositivo,
assim, aparece como um conceito que Foucault mais utiliza que define, de modo que, mais
interessante do que resgatar algumas pequenas passagens e tentar uma definição rápida
desse conceito, é acompanhar a argumentação que Foucault desenvolve neste livro A
Vontade de Saber para entender quais questões o atravessam e como ele se movimenta para
trabalhar essas questões. É justamente nessas questões e nesses movimentos que se
encontram operacionalizações desse conceito de dispositivo que nos auxiliam tanto a
compreendê-lo quanto a utilizá-lo e explorá-lo.
Ao propor essa concepção da sexualidade enquanto produto de um dispositivo
específico, Foucault se esforça para mover sua atenção em direção a “mecanismos positivos,
produtores de saber, multiplicadores de discursos, indutores de prazer e geradores de
poder”22, já que é a partir desses mecanismos que essa sexualidade é produzida. Aqui
encontramos importantes pistas que nos indicam que dispositivos se referem a mecanismos
positivos e heterogêneos que realizam diversas funções (induzir, produzir, multiplicar,
gerar) em relação a vários domínios (poderes, prazeres, discursos e saberes). Neste sentido,
em uma conferência também chamada O que é um dispositivo?, Deleuze afirma que um
dispositivo, “em primeiro lugar, é uma espécie de novelo ou entrelaçamento23, um conjunto
Foucault, 1999, p. 13
Foucault, 1999, p. 75
21 Agamben, Giorgio. O quê é um dispositivo? Em: __________. O que é o contemporâneo? e outros ensaios.
Chapecó: Argos, 2009, p. 27-28
22 Foucault, 1999, p. 73
23 Muito interessante chamar a atenção para os termos que encontramos nessa passagem nas duas
versões que encontramos do texto, em espanhol (“en primer lugar, es una especie de ovillo o madeja”)
e em inglês (“in the first instance, it is a tangle”). Um ovillo é um novelo, o que remete a linhas, como
um novelo de lã, enquanto madeja poderia ser traduzida por trança, o que remeteria a algo
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20

– 1899 –

multilinear. É composto de linhas de diferente natureza, e essas linhas do dispositivo não
contornam nem delimitam sistemas que seriam homogêneos por sua conta (o objeto, o
sujeito, a linguagem), mas seguem direções diferentes, formam processos sempre em
desequilíbrio, e essas linhas ora se atraem, ora se afastam umas das outras”24.
Assim, o conceito de dispositivo apresenta uma considerável importância
estratégica nessa arquitetura conceitual que Foucault elabora. Uma vez que o poder é
compreendido como um campo informe de correlações de força e a proposta de uma
analítica do poder é buscar fazer uma “análise do poder nos meandros concretos e históricos
de seus procedimentos”25, o conceito de dispositivo é justamente o que remete a esse
conjunto de mecanismos ou aparatos produtivos pelos quais esse campo informe de
correlações de força se efetua por meio de complexos de poderes/saberes em uma formação
histórica determinada com funções e matérias específicas. Nesse sentido, na conferência O
que é um dispositivo?, após trazer um trecho de uma entrevista no qual Foucault fala sobre
seu uso do conceito de dispositivo, Agambem apresenta três pontos principais relacionados
a esse conceito:
“a. É um conjunto heterogêneo, linguístico e não-linguístico, que inclui
virtualmente qualquer coisa no mesmo título: discursos, instituições,
edifícios, leis, medidas de polícia, proposições filosóficas, etc. O
dispositivo em si mesmo é a rede que se estabelece entre esses
elementos;
b. O dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se
inscreve sempre numa relação de poder;
c. Como tal, resulta do cruzamento de relações de poder e de relações de
saber”26
Um dispositivo como uma rede, como um entrelaçamento de linhas de distintas
naturezas (linhas de enunciação, linhas de visibilidade, linhas de força), como um
agenciamento concreto com funções estratégicas. Todos esses elementos ficam visíveis na
argumentação que Foucault desenvolve em A Vontade de Saber ao descrever o dispositivo
de sexualidade como a “grande rede de superfície em que a estimulação dos corpos, a
intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o
reforço dos controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas
grandes estratégias de poder e de saber”27.
Esse dispositivo de sexualidade é situado por Foucault em relação a um diagrama
de forças a partir do qual a própria vida passa a fazer parte dos mecanismos e estratégias
de poder. Assim, esse primeiro volume da História da Sexualidade é concluído com o
importante texto Direito de Morte e Poder Sobre a Vida, no qual Foucault busca descrever
como um biopoder esse mapa de forças que se caracteriza por um modo de exercício de
poder que busca investir na vida e geri-la em todos os seus aspectos, e sugere que
“deveríamos falar de 'biopolítica' para designar o que faz com que a vida e seus mecanismos

entrançado, enrolado, em nós. Em inglês, tangle é um verbo que pode ser traduzido como emaranhar,
enredar, entrelaçar, mas também, e curiosamente, tanto como misturar ou confundir quanto como
por em ordem. O substantivo tangle e o adjetivo entangled podem remeter assim a todos esses verbos,
como algo emaranhado, enredado, entrelaçado, confuso, misturado ou disposto em uma ordem.
24 Deleuze, Gilles. ¿Que és un dispositivo? En: Glucksmann, A.; Frank, M.; Balbier, E. (orgs.). Michel
Foucault, filósofo. Barcelona: Gedisa, 1990, p. 155 / Deleuze, Gilles. What is a dispositif? In: Armstrong,
Timothy. Michel Foucault philosopher. New York: Routledge, 1992, p. 159
25 Foucault, 1999, p. 87
26 Agamben, 2009, p. 29
27 Foucault, 1999, p. 100
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entrem no domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder-saber um agente de
transformação da vida humana”28.
É possível afirmar que somos testemunhas da expansão e fortalecimento de outro
dispositivo que também se desenvolve em função desse diagrama de biopoder. Um
dispositivo que articula linhas de enunciação e de visibilidade que fazem brilhar a qualidade
de vida enquanto uma questão estratégica em relação à atual conjuntura de forças –
composta por outras linhas de força que apontam para algumas mutações nesse campo
biopolítico de estratégias que investem na vida e em função do qual se busca geri-la em
todos os seus aspectos. Esse dispositivo de qualidade de vida se apresenta como uma
complexa rede ou trama em função da qual a qualidade de vida é produzida enquanto uma
questão que importa e que precisa ser gerida. Entretanto, a importância estratégica que essa
questão da qualidade de vida apresenta hoje em dia parece ser distinta da importância
estratégica que Foucault indica para a questão do sexo em relação às emergentes sociedades
modernas.
Foucault torna visível um dispositivo de sexualidade que se produz em função de
um diagrama de biopoder disciplinar, e ressalta a importância estratégica que a questão do
sexo adquire por ser zona de acesso aos dois polos que caracterizam os mecanismos de
exercício desse poder: as disciplinas do corpo individual e as regulações do corpo social. Em
função desse dispositivo de sexualidade, Foucault argumenta que o sexo é produzido
enquanto uma questão que importa e que precisa ser gerida, de modo que passa a ser
investido por diversas técnicas de saber e estratégias de poder que buscam tanto produzir
discursos de verdade ao seu redor quanto afirmá-lo simultaneamente enquanto uma causa
geral e um segredo oculto, presente em diversos lugares e em qualquer um. O sexo é assim
colocado em discurso numa dupla petição de verdade que, ao caracterizar uma busca tanto
pela verdade do sexo quanto pela verdade que esse sexo possa revelar sobre nós, articula
distintos procedimentos de produção de verdade (interrogatório/confessional e
científico/racional) na composição de um saber do sujeito.
Foucault salienta que esse saber adquire um peso considerável (ético, econômico,
político) em relação a uma tecnologia de poder que, ao se encarregar da tarefa de gerir a
vida em todos os seus aspectos, desenvolve uma “combinação ardilosa (…) de técnicas
individualizantes e de procedimentos totalizantes”29, combinação esta que caracteriza um
modo de exercício de poder que “torna os indivíduos sujeitos”, que “subjuga e torna sujeito
a”30. Assim, em função dessa trama de saberes/poderes cada um é sujeitado a um
investimento sobre si, cada um é levado a constantemente falar sobre si, a buscar nisso uma
verdade, verdade esta que, quando revelada, o libertará.
Desse modo, esse dispositivo de sexualidade é atravessado por uma promessa de
uma maior felicidade e de uma vida mais liberta e plena, que virá em decorrência de tanta
determinação e obstinação. Foucault localiza uma potência específica de captura nessa
articulação entre uma obstinada vontade de saber e o anúncio de uma nova vida, de modo
que, em função desse dispositivo de sexualidade, não apenas o sexo é produzido enquanto
questão e investido por diversas técnicas de saber e estratégias de poder, como também
somos sujeitados nesses mecanismos e levados a “amar o sexo”, a tornar “desejável
conhecê-lo” e a “achar precioso tudo o que se diz a seu respeito”.
Também merecem espanto hoje em dia os diversos ardis pelos quais somos
levados a amar a qualidade de vida, a tornar desejável conhecê-la e achar precioso tudo o
que se diz a seu respeito; a buscar constantemente uma melhor qualidade de vida e nos
engajar ativamente nesse trabalho; a tentar gerir nossas vidas da melhor forma possível, a
partir das melhores técnicas e dos conhecimentos mais recentes, de modo a promover o
máximo de bem-estar em todos aspectos; a se comprometer com o desenvolvimento de
Foucault, idem, p. 134
Foucault, 1983, p. 213
30 Foucault, idem, p. 212
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nossas potencialidades e com a administração de nossas dificuldades; a desejar tanto a
felicidade, o prazer e a satisfação que nos obrigamos a escapar cada vez mais eficazmente
de qualquer perturbação, dificuldade, dor, sofrimento ou tristeza; a nos culpar tanto pelos
nossos eventuais fracassos e nos responsabilizar cada vez mais pelo nosso aprimoramento;
a investir, enfim, cada vez mais em nós mesmos, a partir dos procedimentos mais eficazes
(uma vez que desenvolvidos a partir das verdades da qualidade de vida), para alcançarmos
a plenitude do possível em todas as dimensões nas quais nossas vidas são esquadrinhadas.
É possível observar nesse dispositivo de qualidade de vida a mesma articulação,
que Foucault distingue em relação ao dispositivo de sexualidade, de uma obstinada vontade
de saber com o anúncio de uma vida mais plena e mais feliz. Essa importante articulação,
que indica uma especial potência de captura do dispositivo, se apresenta, enfim, como a
“ironia deste dispositivo: é preciso acreditarmos que nisso está nossa 'liberação'”31.
Em função desse dispositivo, que nos captura com a promessa de nossa liberação,
a qualidade de vida é investida por diversos mecanismos que buscam definir suas verdades,
assim como buscam instrumentalizar uma melhor gestão da vida a partir dessas verdades
objetivamente produzidas. Dessa maneira, produz-se um duplo movimento pelo qual se
busca determinar as verdades da qualidade de vida, assim como determinar um conjunto
de procedimentos planejados a partir dessas verdades para promover seu aprimoramento.
Cada um é então sujeitado nesses mecanismos e nessas verdades, e aderir a essa gestão, se
responsabilizar pela administração das várias dimensões de sua vida, o que produz um
certo tipo de relação consigo que de modo algum caracteriza um cuidado de si, mas mais
uma espécie de gerenciamento atento, minucioso e constante que, ao buscar a maximização
de todas as potencialidades e a minimização de qualquer dificuldade, se configura como um
conjunto de procedimentos cuja finalidade parece ser a extração de uma mais valia de vida.
A qualidade de vida é assim produzida enquanto uma questão que importa, que se
espalha por diversos lugares e que atravessa qualquer um. E essa questão não apenas
importa como também aponta para um a mais possível, pois nossa qualidade de vida pode
ser melhor, e será melhor, se for gerida corretamente em função das verdades produzidas
ao seu redor. Verdades essas que, de tão valiosas, nos instrumentalizam para a produção de
um máximo de vida possível, e nas quais nos agarramos para escapar cada vez mais
eficazmente de qualquer morte. Interessante notar como que esse atual dispositivo de
qualidade de vida, ao investir na gestão e administração das diversas dimensões da vida
mediante a necessidade de um trabalho constante sobre si, parece reatualizar esse antigo
modo ascético de exercício de si sobre si, no sentido de uma moral de renúncia que se
apresenta atualmente por um certo domínio de si que é exigido pelas atuais técnicas de
gestão dos riscos e de promoção de bem-estar.
Por outro lado, se esses mecanismos investem na própria vida e na intensificação
de suas potencialidades por meio da produção de um determinado modo de existência (que
busca produzir um máximo de vida e um mínimo de morte), é justamente a partir do
tensionamento desse modo de existência e da criação de outras formas de vida (e de morte)
que se abrem importantes campos biopolíticos de disputa, resistência e criação. Em Do
Biopoder à Biopolítica, Lazzarato chama a atenção para esse importante aspecto na analítica
do poder foucaultiana, e afirma que: “se o poder captura a vida como objeto de seu exercício,
Foucault está interessado em determinar o quê na vida resiste, e que, ao resistir, cria formas
de subjetivação e formas de vida que escapam aos biopoderes”32.
Essa produção de subjetividade nos limites dos saberes e dos poderes emerge,
assim, como a quarta dimensão no enredamento dos dispositivos, tal como os descreve
Deleuze em O que é um dispositivo? Sobre essa dimensão da subjetividade, Deleuze afirma
que ela é uma “maneira de ultrapassar a linha de forças é o que se produz quando ela se
curva, forma meandros, se afunda e se torna subterrânea, ou, melhor dito, quando a força,
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em vez de entrar em relação lineal com outra força, se volta sobre si mesma, se exerce sobre
si mesma, ou se afeta a ela mesma”33.
A produção de subjetividade pode ser caracterizada então como um salto, uma
maneira de transpor e ultrapassar as linhas dos dispositivos. Assim, para Deleuze, “é isso a
subjetivação: dar uma curvatura à linha, fazer com que ela retorne sobre si mesma, ou que
a força afete a si mesma”34. Assim, as linhas de subjetividade, ao dobrarem as forças e
ultrapassarem as linhas dos dispositivos, movem-se em direção a um por vir, possível no
agora. Nesse sentido, a própria subjetivação é descrita por Deleuze como um tema que
“consiste essencialmente na invenção de novas possibilidades de vida, como diz Nietzsche,
na constituição de verdadeiros estilos de vida”35.
Uma composição de estilos de vida como obras de arte, no limite das linhas dos
dispositivos, como sugere Deleuze ao final da conferência O que é um dispositivo?, ao se
perguntar se poderia ser possível pensar “uma estética intrínseca dos modos de existência
como última dimensão dos dispositivos?”36.
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